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Introducció 

L’any 2001, tot just entrats en el S.XX, el boom que havia experimentat Internet durant 

la dècada dels 90 i que havia propiciat l’entrada d’una gran quantitat d’empreses en el 

ciberespai sembla estar en perill i amenaça amb acabar amb tot aquell procés que entre 

finals dels anys 60 i principis dels 70 s’havia desenvolupat en el marc del projecte 

militar ARPANET1. En aquests moments, els problemes legals que experimenta Internet 

i la crisi financera que es viu a finals dels anys 90 provoquen que totes aquelles 

empreses que havien invertit en la xarxa durant la bombolla comencin a experimentar 

pèrdues importants que s’acaben traduint en la seva caiguda.  

Davant aquest trencament de la bombolla .com que té lloc la tardor del 2001, Tim 

O’Reilly2 i Dale Dougherty3 s’adonen de la necessitat de presentar Internet com 

quelcom renovat i comencen a utilitzar el terme Web 2.0, que pocs anys abans (1999)  

havia sigut mencionat per primera vegada per Darcy DiNucci en el seu article titulat 

Fragmented Future4. Allà es plantejava l’aparició dels primers brots d’una web 

dinàmica que es concebia com un mecanisme de transport i no només com una 

col·lecció de continguts i que, a més, permetia la interactivitat en diverses formes.  

Aquest col·lapse que experimenta Internet, doncs, fa que la web 1.0 evolucioni cap a la 

web 2.0, la qual es consolida el 2004 amb la celebració de la primera ‘Web 2.0 

Conference’. Amb aquest nou model, aquell esquema jeràrquic propi de la web 1.0 on 

                                                 
1 Projecte impulsat l’any 1966 des de l’Agència de Projectes d’investigació Avançada pertanyent al Ministeri de 

Defensa del Govern dels Estats Units. Es tractava d’un projecte militar que pretenia crear una xarxa descentralitzada 

amb múltiples camins entre dos punts amb l’objectiu de controlar la bomba atòmica i les armes nuclears. El 1970 es 

trasllada a les universitats, on l’acaben de desenvolupar i apareix Internet. 

2  Considerat el coautor, juntament amb Dale Dougherty, del concepte de web 2.0. Com es menciona en el text, però, 

el primer en utilitzar aquest concepte va ser Darcy DiNucci. O’reilly també és cofundador de l’empresa O’reilly 

Media. 

3 Considerat el coautor, juntament amb Tim O’reilly, del concepte de web 2.0. Com es menciona en el text, però, el 

primer en utilitzar aquest concepte va ser Darcy DiNucci. Dougherty també és cofundador de l’empresa O’reilly 

Media. 

4 DiNucci, Darcy (1999). “Fragmented Future”, Print Magazine:: http://darcyd.com/fragmented_future.pdf (Consultat 

el 20-11-2016). 

 

http://darcyd.com/fragmented_future.pdf
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es diferenciaven creadors de contingut, distribuïdors de contingut i usuaris es converteix 

en un esquema totalment circular on tothom pot fer de tot: tothom pot crear, tothom pot 

distribuir i tothom pot ser usuari. Ara, doncs l’usuari es troba en el centre de l’activitat  

a Internet.    

Gràfica 1. Evolució de la web 1.0 a la web 2.0 

 

  

 

 

 

 

I, tant és així que, el 2006, la prestigiosa revista Time, en el seu article titulat ‘You. Yes, 

you. Are TIME’s person of the year’,5 va anomenar personatge de l’any a tots i 

cadascun dels usuaris d’Internet. 

Actualment, més de 10 anys després de l’inici d’aquesta evolució, la web 2.0 es troba en 

el seu punt àlgid i són infinits els recursos i les oportunitats que ens ha portat. 

Especialment en els últims anys, s’ha produït un boom de bloggers, instagramers, 

youtubers i altres líders 2.0 que, com molt bé apunta el periodista Josep Lluís Micó en 

el pròleg del llibre 100 influencers a los que seguir “es pot interpretar, en primera 

instància, com el triomf de la gent corrent” (Micó, 2006, p.5). I diu en primera instància 

perquè les grans empreses i el món del màrqueting i la publicitat no van trigar en 

adonar-se del potencial que tenien aquestes persones pels seus interessos comercials, de 

forma que no van dubtar en absorbir-los i desnaturalitzar-los i desneutralitzar-los al seu 

capritx.  

 

                                                 
5 Grossman, Lev (2006). “You. Yes, you. Are TIME’s person of the year”, Time: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html (Consultat el 20-11-2016). 

Font: Elaboració pròpia. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html
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Metodologia 

D’acord amb tot el presentat en la introducció, el present treball es dedica a analitzar les 

possibilitats que la web 2.0 ha portat amb ella des del punt de vista de la generació de 

noves oportunitats de negoci. En concret, se centra en el sector de la moda, on les 

xarxes socials han jugat un paper fonamental en el canvi de model de negoci i en 

l’aparició de noves formes d’entendre el sector. En aquest sentit, marques, models i els 

amants de la moda en general han trobat nous camins per entrar, guanyar pes i 

consolidar-se en un sector que sembla més transparent i accessible que mai.  

Per mostrar tota aquesta realitat, el treball consta de dues parts. La primera d’elles, 

formada pel marc teòric, pretén analitzar les dimensions del fenomen influencer des de 

la reflexió i la teorització que anys d’estudi empíric m’han permès fer. Per a la 

realització d’aquesta anàlisi, he dividit el marc teòric en tres grans apartats. En el primer 

es presenta l’evolució que han patit les relacions d’influència des del punt de vista de la 

moda des del segle XVII fins l’actualitat amb l’objectiu d’aportar una mica de 

perspectiva històrica per poder entendre que el fenomen influencer no deixa de ser 

l’evolució d’un tipus de relacions que s’han produït sempre. Fet això i havent explicat 

l’aparició i consolidació del fenomen influencer, en el segon apartat introdueixo uns 

nous actors que portaran la comercialització dels influencers i acabaran esdevenint clau 

per a l’absoluta consolidació del fenomen. Finalment, en el tercer apartat del marc teòric 

es presenten dues noves formes de negoci derivades de tot aquest nou context. 

Un cop havent presentat profundament tota aquesta realitat i havent explicat de forma 

estricte els diversos conceptes clau per entendre l’aparició i l’evolució del fenomen 

protagonista, la segona part del treball es dedica a il·lustrar tota aquesta realitat entrant a 

realitzar diversos estudis de cas que pretenen servir per acabar d’entendre el nou 

panorama del sector i veure, des d’un punt de vista molt menys teòric, les grans 

oportunitats que la web 2.0 ha suposat pel sector de la moda. Per fer-ho, recupero una 

de les dues noves formes de negoci presentades en el tercer dels apartats del marc teòric, 

així com tots els conceptes clau exposats i explicats al llarg de tota la primera part del 

treball. Amb els diversos estudis de cas, lluny d’aportar dades quantitatives que 

acabarien per no aclarir res, pretenc deixar clar, a través de mostrar l’evolució de tres 

figures que considero totalment il·lustratives d’allò presentat en el marc teòric, de quina 

manera ha evolucionat el fenomen influencer i quina és la desmesurada dimensió que ha 
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arribat a assolir. 

Per fer tot això, em fonamento, sobretot, en la meva experiència empírica, que després 

d’un llarg temps no sent només usuari passiu de determinades xarxes socials, sinó sent 

molt actiu des del punt de vista de la reflexió i l’anàlisi, m’ha permès observar certs 

fenòmens i teoritzar i extreure conclusions sobre el tema que ens ocupa. A part, però, em 

baso també en diverses lectures especialitzades i estudis sobre el món dels influencers i 

el màrqueting de moda que m’han servit per aprofundir en el tema i introduir certs 

conceptes clau, així com per confirmar i avalar els meus arguments o, pel contrari, 

mostrar-ne una visió oposada que doni peu al dilema i a la reflexió en la ment de qui 

llegeixi el present treball. 

Al llarg del treball també es van presentant infografies vàries amb la intenció que ajudin 

a entendre millor allò que s’explica, així com dades quantitatives que permetin 

comprendre la magnitud del fenomen. Cal tenir en compte, però, que les diverses 

quantitats presentades hauran seguit creixent després de la presentació d’aquest treball, 

igual que ho han anat fent durant la seva elaboració. Així doncs, no cal agafar aquestes 

dades com quelcom totalment precís, sinó, simplement, com una eina per entendre 

l’abast del que es presenta. 
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PART 1 - La moda a Instagram: Influencers i altres actors 

1.0. Introducció: Orígens i evolució d’una actitud 

Des de èpoques ben antigues de la nostra història que la influència d’alguns sectors 

privilegiats sobre la resta de la societat és evident en molts aspectes. Moda, costums, 

formes d’actuar i convencions en general no són fruit de l’atzar o de les relacions 

interpersonals que s’han anat produint al llarg de la història. No és pas cert que la nostra 

forma d’actuar i les idees generals que té la societat sobre certes coses siguin fruit d’un 

procés reflexiu que s’ha anat produint des dels primers dies de la nostra espècie fins 

l’actualitat i que ens ha portat on som ara. 

El que vinc a dir és que moltes coses ens han vingut imposades des de sempre. I 

d’altres, més aviat, ens les hem autoimposat, ja que és hipòcrita pensar que tots i 

cadascun de nosaltres no hem tingut res a veure en tot el procés de construcció de les 

nostres societats i les convencions que les envolten. Ens les hem autoimposat per la 

pròpia naturalesa de l’ésser humà, un ésser, com deia Thomas Hobbes, egoista per 

naturalesa. Cal entendre aquest concepte -almenys en aquest cas-, però, no pas com que 

cada individu es preocupa només per ell mateix sinó com que, per norma general, ningú 

vol ser menys que els altres. Cadascú amb lo seu, però ningú ho vol ser. 

És aquest egoisme tal com l’he definit el que, des de sempre i ara més que mai, ha 

marcat l’esdevenir de la nostra societat. Hem volgut copiar als altres i, per fer-ho, ens 

hem hagut d’emmirallar en aquells sectors socials que hem considerat de referència. 

Perquè absolutament ningú ens ha imposat qui tenia i qui no tenia influència. Ho van 

decidir els nostres avantpassats més antics quan van considerar que era l’estil de vida de 

les classes més altes al que volien aspirar. I era totalment legítim. Només volien gaudir 

de més privilegis. Nosaltres, uns quants milers d’anys més tard, ens seguim regint per la 

mateixa idea de copiar els sectors més privilegiats 

I ha sigut a força de copiar que s’han anat construint, de mica en mica, certes 

convencions socials. La moda és, probablement, un dels aspectes que més ha anat 

evolucionant permanentment a través d’aquesta via i, al ser el paper de les xarxes 

socials en la transformació del sector de la moda el tema central del present treball, és 

en l’evolució d’aquesta convenció en la qual em centraré en les següents línies. 
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1.1. Influencers de moda: de la Cort a Instagram 

1.1.1. Els orígens 

Com apuntava en la introducció d’aquesta primera part del treball, la influència de certs 

sectors o grups socials sobre la resta de la societat ha existit sempre. No és cosa d’ara 

que ens fixem en aquelles persones que considerem de referència per construir la nostra 

identitat. Des de sempre ens hi hem emmirallat. Les hem volgut copiar perquè 

aspiràvem a ser com elles. Volíem  gaudir dels mateixos privilegis i ser vistos com algú 

altament respectable per la societat. 

Com dic, això no és cosa d’ara. Ja en l’Alta Edat Mitjana6, la noblesa va desenvolupar 

un estil de vida que els permetia distanciar-se de les classes populars. Comptaven amb 

uns costums i una indumentària que els diferenciava clarament. Volien aparentar el que 

eren: aristocràcia, i amb això ser vistos com un grup social superior. Els senyors feudals, 

que es trobaven jeràrquicament per sota dels aristòcrates, també volien tenir aquesta 

imatge de grup privilegiat i s’emmirallaven en la noblesa per copiar el seu estil de vida i 

els seus costums, així com la forma de vestir. 

 

1.1.2. S.XVII – S. XIX: Del poder de l’aristocràcia a l’aparició del periodisme de moda 

Segles més tard va aparèixer la burgesia, un grup social integrat per persones provinents 

de famílies humils que s’havien dedicat tradicionalment a professions liberals i havien 

aconseguit fer fortuna amb la seva feina. De mica en mica, a través de les revolucions 

burgeses, la burgesia va anar guanyant cada vegada més pes en la societat i es va passar 

del sistema feudal al sistema capitalista. A partir del segle XVII, amb el 

desenvolupament de les noves activitats econòmiques, com el comerç i la indústria, els 

burgesos van adquirir poder econòmic i van acumular riquesa. Amb això, per primera 

vegada, tenia poder econòmic un grup social diferent del que durant segles havia exercit 

el poder polític: l’aristocràcia terratinent. 

Ara, aquests burgesos eren propietaris d’empreses importants i tenien treballadors al seu 

                                                 
6 Primer període dels dos en els quals es divideix l’Edat Mitjana. Comprèn aproximadament des de la caiguda de 

l’Imperi Romà d’Occident l’any 476 fins l’any 1000, època de ressorgiment cultural i econòmic del continent 

europeu. 
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servei, però anys abans, o ells mateixos o els seus avantpassats havien sigut treballadors 

humils. Ara que comptaven amb una situació de privilegi dins la societat des del punt de 

vista econòmic (mai polític) volien allunyar-se de les seves arrels i transmetre una 

imatge molt més cuidada i elitista. En definitiva, volien distanciar-se de les classes 

populars i ser vistos com les persones privilegiades que ara eren. Per fer-ho, es van 

començar a emmirallar en les classes més altes. Van anar agafant els seus costums i van 

desenvolupar una forma de vestir totalment recarregada i extravagant que era un pur 

reflex de l’art barroc7 pictòric i arquitectònic traslladat a la moda. Era l’aristocràcia la 

que es trobava a la cúspide de la piràmide d’influència8. 

Les classes populars, però, es fixaven en la burgesia i aspiraven a convertir-se’n algun 

dia. El seu poder econòmic era limitat, però, quan podien, en festes i celebracions, no 

dubtaven en adquirir l’aparença d’aquells que eren considerats els referents socials. Es 

vestien com ells i agafaven els seus costums. Era la burgesia, doncs, la que marcava en 

aquella època les tendències de moda de les classes populars. I és que la gent del carrer 

els veia com algú més proper, com figures no tan mitificades com l’aristocràcia. Els 

veien més semblants a ells i això feia que els veiessin com un referent. Al cap i a la fi, es 

tractava de persones que venien del mateix lloc on estaven ells. No es veien tan 

diferents i era això el que feia que s’hi fixessin. Mentrestant, però, la burgesia, 

s’emmirallava en aquesta aristocràcia (Vegeu piràmide d’influència s. XVII – s. XIX). 

La presència d’aquesta aristocràcia en la cúspide de la piràmide d’influència s’acabaria, 

però, després de la Revolució Francesa. Ho veurem més endavant en aquest apartat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Moviment artístic sorgit a principis del S.XVII a Itàlia fins a principis del segle XVIII  que es manifesta, 

principalment, a l’Europa Occidental caracteritzat per una estètica recarregada. 

8 Concepte inventat per mi que consisteix en la creació d’una estructura jeràrquica per establir les diverses relacions 

d’influència que es produeixen entre els diferents actors d’una societat. Com més amunt es troba un actor en la 

piràmide més capacitat d’influència té sobre els altres sectors de la societat. 
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Gràfica 2. Piràmide d’influència S.XVII – S.XVIII 

 

 

Mentrestant, apareixen també les revistes de moda, les quals fan eclosió cap a un públic 

massiu a partir del 1820 amb l’inici de la generalització d’aquest tipus de publicacions. 

Es tractava, més que de revistes, de manuals d’estil on s’indicava a les dones com 

havien de vestir i comportar-se. A part, reunien elements culturals, com poesies i notes 

de literatura, dels quals, consideraven, tota dona culta havia d’estar al cas. Ens ho 

expliquen perfectament l’anàlisi semiològic elaborat per Pablo Pena, Becari 

d’Investigació del Departament d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història 

de la Universitat Complutense de Madrid, titulat Análisi semiológico de la revista de 

moda romántica (2001); i el treball de final de grau de Melina Kolyvakis, de la Facultat 

de Disseny i Comunicació de la Universitat de Palerm (Argentina), titulat Las revistas y 

el periodismo de moda: desde sus orígenes hasta la era digital (2015). 

A través d’aquests dos treballs, veiem com el 1672, a França, en mans de l’escriptor 

Jean Donneau de Vizé apareix la gaseta literària Mercure Galant, una de les primeres 

publicacions especialitzades que inclou temes sobre moda. Aquesta es publica fins el 

1724 i està dirigida a la burgesia francesa amb la finalitat d’informar-la sobre les 

 

Font: Elaboració pròpia 
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activitats a la cort, els debats intel·lectuals, artístics i literaris i altres coses. A més, 

presenta també notícies i reportatges sobre moda. En certa manera, és, doncs, un mitjà 

que serveix a la nova burgesia francesa per emmirallar-se en l’aristocràcia i, a partir 

d’aquí, desenvolupar uns costums i un estil propis que s’hi assimilin amb la voluntat de 

construir una identitat de classes que l’acostés a les classes més altes de la societat i les 

allunyés al màxim de les classes populars. Més tard, entre el 1778 i el 1787, es publica 

la revista també francesa Gallerie des Modes et Costumes Français i ja entre el 1786 i el 

1793, en plena Revolució Francesa, destaca també Les Cabinet des Modes, sent aquesta 

un document molt valuós per la història al mostrar les tendències de moda durant 

aquesta etapa tan important de la història que, a part de tot el que va suposar, va tenir un 

impacte en la forma de vestir. 

Després de la Revolució Francesa, la nova cort formada per militars i burgesos busca 

diferenciar-se de la cort aristocràtica i això suposa l’oportunitat ideal pel sorgiment de 

noves revistes de moda que divulguin el nou estil que busca aquesta nova classe. De 

totes aquestes, la més destacada és, probablement, Journals des Dames et des Modes, en 

la qual s’emmirallen les dames de la nova cort a l’hora de vestir. Cal destacar, però, que 

aquesta publicació no se centra només en moda femenina, sinó també en la masculina, 

comportant que, per primera vegada en la història, sembli que la moda no és quelcom 

únic del gènere femení. Malauradament, però, aquest sentiment es perdrà més endavant. 

Amb aquest nou escenari, l’aristocràcia deixa d’estar en la cúspide de la piràmide 

d’influència, lloc que passen a ocupar totes aquestes revistes especialitzades. Les 

revistes de moda es comencen a generalitzar i són aquestes les que marquen la forma de 

vestir d’una burgesia que busca en elles les idees per desenvolupar un estil i uns 

costums que, ara, l’allunyi de l’arcaica aristocràcia i la diferenciï de les classes socials 

més baixes. Ara és, doncs, aquest periodisme de moda (crec que ja el podem anomenar 

així) el que comença a marcar les tendències en moda, funció que desenvoluparà al llarg 

de molts dels anys següents, substituint així l’aristocràcia en el punt més alt de la 

piràmide d’influència. 
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Gràfica 3. Piràmide d’influència S.XIX 

 

 

Amb això, durant tots aquests anys, la presència de revistes de moda és cada cop més 

abundant. Entre el 1821 i el 1865 es publica a França Le petit Courrier de Dames, que 

poc temps després dels seus inicis ja es consolida com una de les revistes més populars 

gràcies a la qualitat de les seves il·lustracions, tant de moda femenina com de moda 

masculina; de forma contemporània apareix també Le Follet Courrier des Salons, que 

destaca per ser la primera revista de la història en tractar la moda infantil i el 1829 es 

comença a publicar La mode¸ revista que pretén allunyar-se de l’estil predominant de la 

burgesia per intentar recuperar aquella elegància que anys abans havia caracteritzat 

l’aristocràcia. 

Mentrestant, a altres països europeus van apareixent també publicacions d’aquest tipus. 

El 1770, a Londres, apareix la revista The Ladie’s Magazine i entre el 1788 i el 1803 

s’edita també en la capital britànica The Gallery of Fashion, creada per l’alemany 

Nicholas Heideloff, que després de la seva residència a París s’adona del creixent 

consum d’aquesta nova literatura. Aquesta última està inspirada per les revistes 

parisenques i és considerada una de les més luxoses revistes de moda anglesa de 

Font: Elaboració pròpia 
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l’època. Més tard, el 1824, es funda també a Londres la revista The World of Fashion 

Continental Feuilletons i el 1825 ho fa The Ladie’s Pocket Magazine, la qual, per 

primera vegada, no només se centrava en la vestimenta, sinó que tocava també temes de 

bellesa i higiene. Totes aquestes publicacions, igual que passa a França, es converteixen 

en el principal referent de la burgesia anglesa a l’hora d’elaborar la seva vestimenta, ja 

que són aquestes les que marquen què està o què no està de moda. 

Tot això arriba a Espanya el 1822 quan sorgeix El Periódico de las Damas i el 1833 ho 

fa El Corre de las Damas. En tot cas, amb el permís de les dues anteriors, la revista de 

moda amb més difusió a Espanya durant aquesta època és La Moda Elegante, que es 

publica entre el 1842 i el 1927. 

Lluny d’Europa, a l’altra banda de l’Atlàntic, concretament als Estats Units, el 1741 

comença la història de les revistes de moda com les coneixem avui en dia (recordem 

que el 1672 i el 1724, a França, apareixen les primeres publicacions que inclouen temes 

sobre moda, però encara no es consideren revistes com a tal) quan Andrew Bradford 

crea la revista American Magazine i, tres dies més tard, Benjamin Franklin publica 

General Magazine. És amb aquestes dues publicacions que s’inicia la història de les 

revistes de moda com les coneixem avui en dia. A partir d’aquí, com hem anat veient, 

s’aniran generalitzant aquestes publicacions i n’aniran apareixent de noves al llarg de tot 

segle XIX. 

Amb l’anàlisi de tota aquesta evolució històrica veiem, doncs, com a mitjans del segle 

XVIII canvien les relacions d’influència en el món de la moda. Arran de la Revolució 

Francesa, l’aristocràcia perd el poder d’influència que havia ostentat fins al moment i el 

seu paper el passen a jugar les diverses revistes de moda que apareixen aprofitant la 

voluntat burgesa de crear un estil propi que l’allunyi de l’antiga aristocràcia i la 

diferenciï de les classes populars. Cal destacar, però, que malgrat existir algunes 

publicacions que tracten també la moda masculina, la majoria se centren en la femenina 

sota la idea i l’estereotip de que la moda i la bellesa són coses de dones. 

Malauradament, aquesta idea romandrà en les nostres societats durant molts anys i no 

serà fins a l’aparició del cinema que es trencarà una mica amb això, tot i que serà 

realment amb l’inici de l’era digital quan aquesta visió canviarà del tot. 
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1.1.3. S.XX: El cinema i la consolidació del periodisme de moda 

Amb tot això s’arriba ja en els anys 20 del segle XX, quan es comença a consolidar el 

cinema, que havia aparegut en el seu vessant artístic el 1895 a París en mans dels 

germans Lumiere9. Els actors que apareixen en els films comencen a ser vistos com a 

estrelles i, en conseqüència com a models a seguir. Ara, ha aparegut un nou actor en la 

piràmide d’influència. A mesura que es va avançant en el temps i el cinema es va fent 

més popular va creixent aquesta devoció cap a les estrelles de cine i la influència que 

exerceix l’antiga burgesia (ara ja consolidada en la classe mitjana moderna) en la moda 

és cada cop menor. No només això, sinó que inclús aquest grup social passa a estar 

influenciat per aquests nous referents. 

La classe mitjana moderna cada cop és més àmplia i és complicat exercir algun tipus 

d’influència entre iguals. No es poden fixar en ells mateixos i això fa que es fixin en 

aquests nous referents que han esdevingut les noves elits modernes del moment, els 

quals, a la vegada, s’emmirallen en el periodisme de moda (vegeu apartat 1.1.4). A 

mesura que avancem en el segle el cinema es va consolidant. Cada cop té més públic i, 

per tant, cada cop pot arribar a més gent. Això no passa desapercebut a aquells que es 

dediquen a la publicitat i comencen a utilitzar el poder d’aquesta eina per promocionar 

certs productes de forma subtil. El sector de la moda és un els més publicitats i, a través 

del cinema, es comença a imposar un estil concret. Tothom vol vestir com veuen que ho 

fan les estrelles de la gran pantalla. Tot aquest fenomen viu el boom  en els anys 50 amb 

l’aparició de la televisió que suposa, ara si, la democratització absoluta del cinema i, per 

tant, la consolidació d’un mecanisme d’influència com mai abans en la història havia 

existit. 

Al llarg de tota la segona meitat de segle, el paper que juga el cinema i la televisió en 

general en l’establiment de les tendències de moda és fonamental. A les estrelles de cine 

se’ls sumen les estrelles de música i les models, que esdevenen ambaixadores de les 

grans firmes i es converteixen, juntament amb els altres actors esmentats, en les 

principals referències de la classe mitjana i els principals actors per promocionar la 

                                                 
9 Auguste Marie Louis Nicolas Lumière i Louis Jean Lumière, nascuts a la localitat francesa de Besançon el 1862 i el 

1864 respectivament van ser els inventors del cinematògraf i els creadors del cinema el 13 de febrer del 1895 a París. 

El 22 de març del mateix any va ser presentada la seva primera pel·lícula titulada La sortie des ouvriers des usines 

Lumière à Lyon Monplasir (La sortida dels obrers de la fàbrica Lumière a Lyon Monplasir). 
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moda. Ara, són aquests tres actors els que més influencien l’estil de les classes populars.   

Mentrestant, aquell periodisme de moda que havia aparegut en el segle XVII i havia 

anat evolucionant cap a la seva generalització sembla ja del tot consolidat. La presència 

de revistes de moda és cada cop major i el consum d’aquest tipus de publicacions es 

troba més massificat que mai, probablement, com a conseqüència de la consolidació de 

la classe mitjana i de la creació dels anomenats estats de benestar. Amb això, ja no són 

només les classes altes les que tenen accés al luxe. Ha aparegut una nova classe social 

molt àmplia que suposa que, per primera vegada en la història, les classes populars 

somiïn de veritat amb la possibilitat de seguir un estil de vida i comptar amb uns 

costums que s’assimilin als de les classes altes. Per fer-ho, necessiten rebre influències 

que els aportin idees de com construir aquesta nova identitat i la millor forma de fer-ho 

és a través del periodisme de moda.  

Per aquest motiu, a part de copiar aquells que consideren referents en moda i estil de 

vida (celebritats), comencen a comprar revistes de moda que exerceixen 

d’intermediàries d’allò que fan els dissenyadors i la vida de les grans figures mitificades 

del món de la música, el cinema o la moda en les quals s’emmirallen. Amb això, el 

periodisme de moda deixa d’ocupar el punt més alt de la piràmide d’influència com 

havia ocupat durant els dos segles anteriors. Ara, ja no marca l’estil de les classes altes, 

sinó el de les classes populars (classe mitjana), que són les que, ara, igual que havia fet 

la burgesia en el seu moment, busquen construir una nova identitat i, per tant, 

requereixen quelcom que els marqui com fer-ho. I qui passa a desenvolupar aquesta 

tasca és el periodisme de moda a través de mostrar allò que presenten els dissenyadors i 

allò que està de moda entre les celebritats de diferents àmbits per aportar eines a les 

classes populars per copiar els seus estils i els seus costums. No obstant això, hi haurà 

una revista que, al voltant de la figura de la seva editora, aconseguirà posicionar-se com 

la màxima influència del món de la moda a escala mundial. 
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Gràfica 4. Piràmide d’influència S.XX 

 

 

Durant aquesta època, són principalment tres les revistes que destaquen, sent les 

principals publicacions sobre moda i estil de vida a escala mundial i convertint-se en 

uns dels grans referents de les classes populars a l’hora de construir la seva identitat de 

la qual parlàvem abans. Cal destacar que encara durant tot el segle XX, malgrat fer-se 

l’interès masculí per la moda cada vegada més general a mesura que s’avança en el 

segle, la majoria de publicacions especialitzades en aquest àmbit se centren, sobretot, en 

moda femenina i no serà fins a finals de segle/principis del segle XXI que l’interès 

creixent dels homes per la moda es veurà reflectit en el món editorial i del periodisme. 

La primera de les tres grans publicacions de l’època és Harper’s Bazaar, la qual, al 

contrari del que es creu comunament, és la primera revista moderna de moda. Harper’s 

Bazaar neix l’any 1867 als Estats Units en mans dels germans Harper i Mary Louise 

Booth, sent una publicació setmanal fins al 1901 quan la seva periodicitat passa a ser 

mensual. En els seus orígens, el concepte de la revista gira al voltant de la idea de ser un 

magatzem de compres on les dones puguin trobar les peces de roba i els accessoris 

 

Font: Elaboració pròpia 



~ 19 ~ 
 

fonamentals de cada temporada. És per aquest motiu que el nom original de la revista 

compta amb una sola “A” (Bazar), fent referència a aquesta idea de magatzem, fins que 

el 1912, amb la compra de la revista per part de l’empresa Hearst Corporation, 

propietària actual, se li afegeix la segona “A”. Com explica perfectament Melina 

Kolyvakis en el seu Treball de Final de Grau ja citat anteriorment, “l’èxit de la revista 

ha romàs des dels seus inicis en la seva capacitat per saber comprendre que la moda i la 

cultura s’intervenen i s’alimenten mútuament” (Kolyvakis, 2015). A més, un altre 

element que en l’època la fa especial és la presència d’artistes reconeguts en les seves 

portades, cosa que atorgava renom i distinció a la publicació. El 1970, la revista es 

fusiona amb la revista Queen, convertint-la, durant uns quants anys en Harper’s Bazaar 

& Queen. Més tard, però, totes dues publicacions es tornarien a separar. 

La segona gran revista de moda que cal destacar, tot i que per importància és la primera 

amb molta diferència, és Vogue, comunament anomenada “La Bíblia de la moda” per la 

gran influència que, des de l’entrada d’Anna Wintour com a editora, té pel que respecta 

a tendències i dissenyadors (ho ampliem més endavant en l’apartat 1.1.4). Vogue és 

fundada l’any 1892 a Nova York per Arthur Baldwin Turnure com a revista setmanal 

orientada a l’alta societat novaiorquesa, sent una publicació social sobre l’estil de vida i 

els interessos d’aquesta classe. El 1909, la revista és comprada per l’editorial Condé 

Nast, de qui encara és propietat en l’actualitat, sota l’empara de la qual la revista 

comença a comptar amb notes sobre moda. Amb això, Vogue es converteix en una 

revista de moda femenina referent. Comença a incloure també una secció de Street Style 

amb fotos de joves de l’alta societat vestint les últimes peces dels dissenyadors més 

importants i el 1913 introdueix fotos d’aquelles actrius que estan disposades a posar per 

la càmera. Amb tot això aconsegueix exercir perfectament aquella funció que abans 

comentàvem que havia de fer el periodisme de moda d’aquesta època. 

Davant l’èxit de la revista, el 1916, l’editorial llança també la versió en francès, 

transformant-la, finalment, en una revista glamurosa i innovadora destinada a les dones 

de l’alta societat de les ciutats més importants del món però també en un referent per 

aquella classe mitjana que busca emmirallar-se en les classes altes i troba en el 

periodisme de moda la forma de fer-ho. Cal tenir en compte, però, que aquesta 

possibilitat d’emmirallament no es produeix només gràcies al propi contingut 

periodístic, sinó també al contingut publicitari, tant a través dels anuncis com de les 

pròpies publicacions de la revista lloant la feina d’un determinat dissenyador i exercint 
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així una publicitat indirecta. En aquest sentit, ens trobem, doncs, que ja des de ben aviat 

Vogue estableix vincles amb les grans firmes i esdevé, més que un mitjà de comunicació 

objectiu, en una eina de promoció pels grans dissenyadors. Complia, però, amb allò que 

se li demanava: acostar l’estil de les elits a la classe mitjana. Tot aquest nou caràcter de 

Vogue arribaria al seu punt més àlgid amb l’entrada d’Anna Wintour com a editora de 

l’edició nord-americana de la revista l’any 1988. Amb això, la revista iniciaria la seva 

dictadura en la cúspide de la piràmide d’influència exercint com a principal 

determinadora de tendències a nivell global (vegeu apartat 1.1.4). 

Finalment, en tercer lloc i exercint el mateix tipus d’influència que Harper’s Bazaar, 

fugint del poder creador de tendències de Vogue, trobem la revista Elle. Aquesta 

publicació és la més nova de les tres, naixent el 1945 a França en mans de Pierre 

Lazareff i la seva esposa Hèléne Gordon. Tots dos havien estat exiliats als Estats Units 

durant la Segona Guerra Mundial i havia sigut durant aquest període que Hèléne havia 

après com funcionava una revista. Amb tots aquests coneixements, un cop França és 

alliberada i la parella pot tornar al país, decideixen crear Elle, convertint-se en la revista 

de moda més important del país i esdevenint més tard una de les més llegides del món. 

Des dels seus inicis, al contrari del que podien fer Harper’s Bazaar o Vogue, no es 

dedica únicament a parlar de moda, sinó que s’involucra també en causes socials i de les 

dones, tractant la moda des d’un punt de vista molt sociològic. Això és el que fa que 

encara avui en dia sigui una revista amb una visió feminista i independentment. A més, 

es diferencia també de les dues publicacions anteriors perquè ofereix una mirada jove 

del món de la moda, amb unes lectores que busquen que la revista els brindi un altre 

enfocament d’aquest món, un enfocament amb punts molt més socials i reivindicatius. 

És aquest caràcter diferent el que ha fet que Elle es converteixi en una de les 

publicacions de moda més importants del món. 

Amb tot això hem vist, doncs, com, a mesura que s’avança en la història, les revistes de 

moda van guanyant pes entre la societat. Esdevenen actors fonamentals de la piràmide 

d’influència, convertint-se en un mecanisme d’emmirallament de la nova classe mitjana 

en les classes altes i celebritats. Ara, en el segle XX i fins a la darrera dècada d’aquest, 

amb l’aparició i consolidació dels grans dissenyadors, el periodisme de moda es dedica 

a mostrar la feina d’aquests i l’adquisició dels dissenys de les grans firmes per part 

d’aquells que són considerats referents socials (celebritats). Es dedica a fer 
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d’intermediari entre aquest grup social i una classe mitjana que busca construir una 

nova identitat a força de copiar l’estil i els costums d’aquestes figures. Els dissenyadors 

fan la roba, les celebritats i les classes altes l’adquireixen i el periodisme de moda 

mostra a les classes mitjanes quins són aquells dissenys que triomfen entre els sectors 

més benestants de la societat per tal que els puguin copiar, a part de donar un 

enfocament social i cultural a la moda.  Ara, el periodisme se situa, doncs, com ja hem 

vist, en el segon nivell de la piràmide d’influència, malgrat desenvolupar exactament la 

mateixa funció que en el segle anterior. 

No obstant això, a mesura que s’avança en el segle, l’estil que desenvolupa Vogue, 

sobretot, a partir de l’any 1988 amb l’entrada de la mítica Anna Wintour al capdavant de 

la revista, li serveix per convertir-se en la principal marcadora de tendències a escala 

mundial, modificant-se així, un cop més, la relació entre els diferents actors de la 

piràmide d’influència. 

 

1.1.4. La “dictadura” de Vogue (Anna Wintour) 

Així doncs, a finals del segle XX, més concretament l’any 1988, aquella vinculació amb 

els dissenyadors que Vogue tenia des de pocs anys després de la seva fundació l’any 

1892 acaba d’explotar les seves possibilitats amb l’entrada d’Anna Wintour com a 

editora de la revista. 

Anteriorment, quan parlàvem de la funció del periodisme de moda i més concretament 

de Vogue com a eina d’emmirallament de la classe mitjana dèiem: “Cal tenir en compte, 

però, que aquesta possibilitat d’emmirallament no es produeix només gràcies al propi 

contingut periodístic, sinó també al contingut publicitari, tant a través dels anuncis com 

de les pròpies publicacions de la revista lloant la feina d’un determinat dissenyador i 

exercint així una publicitat indirecta. En aquest sentit, ens trobem, doncs, que ja des de 

ben aviat Vogue estableix vincles amb les grans firmes i esdevé, més que un mitjà de 

comunicació objectiu, en una eina de promoció pels grans dissenyadors”. Amb aquesta 

dinàmica, doncs, Vogue havia iniciat el camí cap el qual seria la seva “dictadura” en el 

sector de la moda des del punt de vista d’establiment de tendències, una dictadura que, 

com ja hem dit, comença l’any 1988 amb l’arribada a la revista de Wintour. 

Anna Wintour va néixer a Londres l’any 1949, sent filla de l’editor del diari britànic The 
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Evening Stantard i fillastra d’una editora de revistes, de forma que, des de ben petita es 

va impregnar de tot allò que envoltava el món del periodisme. El que realment li 

interessava, però, era la moda, i no va trigar a començar el seu camí cap a aquest món. 

Des de ben jove s’hi va començar a interessar i el seguia de forma molt fidel, cosa que, 

barrejada amb el fet d’haver vist de ben a prop i des de ben petita com funcionava el 

món del periodisme i amb la seva enorme intel·ligència, li permetia analitzar de forma 

acurada la realitat d’aquest món. La seva passió per aquest món la va portar a decidir 

amb només 16 anys que volia abandonar el North London Collegiate, el centre on 

estudiava, per formar-se en moda i va començar un curs en la botiga Londinenca 

Harrods, actualment el centre comercial més famós de Londres. 

Això li va servir per, el 1970, amb només 21 anys, iniciar la seva trajectòria en el món 

de la moda entrant a treballar en la revista Harper’s Bazaar and Queen durant l’època en 

què totes dues publicacions estaven fusionades. En aquesta revista, Anna Wintour va 

utilitzar el contacte que havia fet durant la seva estada a Harrods, un espai on hi 

circulava gent important, per començar a innovar en el món de la moda a través de 

sessions de fotos molt més artístiques del que s’havien fet fins al moment. En una, per 

exemple, recreava els treballs de Renoir i Manet amb models de botes Go-Go. 

El seu enorme talent la va portar a treballar en diverses publicacions, fins que el 1986 es 

va convertir en editora de l’edició britànica de la revista Vogue i un any més tard fitxava 

per House & Garden, on se centrava en la moda d’alta costura, cosa que va costar 

bastants subscriptors a la publicació, ja que no tothom es podia permetre aquest tipus de 

moda i, per tant, van ser molts els que van deixar de veure aquesta revista com una eina 

en la qual emmirallar-se. De fet, van ser tants els subscriptors que va perdre que va 

haver d’acabar tancant. Aleshores, però, Anna Wintour ja havia fitxat com a editora de 

l’edició nord-americana de Vogue el 1988. 

Amb la seva entrada en la publicació, Anna Wintour va fer renéixer una revista que es 

trobava amenaçada per l’arribada als Estats Units de la revista francesa Elle i no va 

trigar a deixar la seva marca personal. De seguida, Anna Wintour va convertir la Vogue 

en la principal revista de crítica de moda. No es tractava, però, d’una crítica 

convencional, sinó d’una crítica basada en el silenci. Si quelcom no li agradava no ho 

treia en les pàgines de la seva publicació i quina pitjor crítica, en aquest cas, que el 

silenci? Aquesta era la seva forma de dir que la feina d’un determinat dissenyador no li 
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havia agradat, com explica molt bé el portal Fucsia.co. I no era massa recomanable no 

aparèixer en la que, gràcies a la democratització de la moda que havia fet Anna Wintour 

a través de mostrar un estil no tan elitista barrejant roba cara amb roba barata, s’havia 

convertit en la revista de moda amb més influència del món. 

 

Amb això, Vogue s’havia convertit en la principal determinadora de tendències de moda 

del món. Si quelcom no agradava a Anna Wintour, no sortia a les pàgines de la revista i, 

en conseqüència, no arribava a gran part de la societat. Si els dissenyadors volien tenir 

èxit, doncs, havien d’agradar a Anna Wintour i això els obligava a dissenyar d’acord 

amb els gustos d’aquesta. Ara, de sobte, tothom dissenyava per Anna Wintour. Ja no 

eren els mateixos dissenyadors els que decidien què volien fer i, per tant, els que 

proporcionaven l’oferta que determinaria què es portaria o no es portaria aquella 

temporada, sinó que era Vogue a través de la figura de l’editora de la seva edició nord-

americana la que establia les tendències. Ara, doncs, era Vogue qui ocupava la part més 

alta de la piràmide d’influència (vegeu piràmide d’influència de finals del segle XX). I 

la seguiria ocupant durant molts anys. De fet, encara l’ocupa en l’actualitat i sembla 

difícil, de moment, que aquesta realitat pugui canviar en els pròxims anys.  

 

Gràfica 5. Piràmide d’influència finals S.XX 
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Amb aquest panorama, aquella funció publicitària que Vogue havia tingut pràcticament 

des dels seus inicis també agafa una major dimensió. Davant l’enorme influència que té 

la revista, tothom s’hi vol publicitar. Ara bé, ni tan sols en la publicitat s’assembla 

Vogue a la resta de publicacions. No n’hi ha prou en pagar grans quantitats de diners per 

imprimir un anunci a la revista, sinó que, per poder-ho fer, és també necessari agradar a 

Anna Wintour. És necessari que el dissenyador, firma o article o articles publicitats 

agradin a l’editora. Si no és així, la possibilitat d’aparèixer a Vogue, ni que sigui com a 

anunci, és nul·la. Això fa que cadascuna de les pàgines de la revista destinades a 

publicitat estiguin encara més cotitzades. Gràcies a la fidelitat d’Anna Wintour inclús en 

això, doncs, Vogue té uns ingressos anuals en publicitat de més de 345 milions de dòlars 

segons el portal Fucsia.co. 

És tot aquest ideal el que, des del meu punt de vista i malgrat l’opinió contrària que 

pugui tenir molta gent, converteix la revista en no només un exemple pel periodisme de 

moda sinó també en un exemple pel món del periodisme en general. La seva 

independència respecte la publicitat gràcies al model de mitjà creat per Anna Wintour li 

permet elaborar un contingut que defuig completament dels interessos d’aquells que 

normalment sostenen els mitjans amb les seves inversions en publicitat totalment 

interessades. En aquest sentit, doncs, el fet de ser la revista la màxima autoritat del 

sector i, per tant, no dependre ella de la resta d’actors del món de la moda que tenen 

poder sinó dependre aquests actors d’ella, la llibertat editorial d’aquesta és absoluta en 

una professió sovint desobjectivitzada i al servei del poder econòmic o polític. Sí, és 

cert que el mitjà compte amb contingut publicitari, però inclús a l’hora d’imprimir 

publicitat en les seves pàgines manté, com hem vist, aquest caràcter independent 

respecte aquells que puguin tenir interessos diversos. Tenint en compte tot això i 

sumant-li l’enfocament social i cultural de la moda que, allunyant-se de la simple crítica 

estètica, sovint es dóna als seus articles i els grans reportatges sobre el món de la moda 

que s’han inclòs en les seves pàgines al llarg de la seva història, en la meva opinió, 

doncs, no queda dubte de l’exemple que representa aquesta publicació pel món, també, 

del periodisme. 

No només és en aquesta línia presentada fins ara, però, en la que es mou la feina de 

Wintour. I és que lluny del món del periodisme, però, a la vegada, molt a prop tenint en 

compte la funció social que crec que no queda dubte que ha de tenir el nostre ofici, 

l’editora de la Vogue ha sabut aprofitar les eines que brinda la pràctica del periodisme i 
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el seu enorme poder per promocionar certes figures que han acabat esdevenint actors 

importants del sector. En altres paraules, ha aprofitat les eines que tenia al seu abast per 

potenciar figures que s’han acabat convertint en actors d’allò més importants pel sector 

de la moda i el vessant social i cultural que s’amaga darrere d’aquest món, funció que, 

al cap i a la fi, també ha de fer el periodisme. 

En aquest sentit, l’enorme poder d’influència de Vogue ha servit per trencar amb certs 

estereotips i amb els ideals de bellesa, deixant clar així, per si quedava algun dubte, el 

seu caràcter periodístic i aquesta funció social que aquesta pràctica hauria de portar 

intrínseca. Pel que més ha destacat Anna Wintour a part de per revolucionar les 

relacions d’influència en el sector, com ja hem vist, ha sigut per la seva funció com a 

“agència” de models i, especialment, de dissenyadors. Exemples d’això els trobem en 

John Galliano, que deu a Wintour el seu lloc de treball en la firma Christian Dior; en 

Marc Jacobs, qui va poder utilitzar un saló de festes de l’Hotel Plaza per a fer una 

passarel·la quan aquest i el seu soci no tenien diners per celebrar-lo enlloc gràcies al fet 

que Anna Wintour va convèncer Donald Trump perquè els cedís aquest espai; o en 

Thom Browne, contractat recentment per la marca Brook Brothers gràcies a la capacitat 

d’influència de Wintour. 

Amb tot això vèiem, doncs, com Anna Wintour s’ha convertit en una autèntica 

ambaixadora del món de la moda i com la revista Vogue, al voltant de la figura de la 

seva editora de l’edició nord-americana, s’ha convertit en l’actor més determinant del 

sector. Veiem com una revista que havia nascut en el segle XIX, com moltes altres, com 

un mecanisme burgès per emmirallar-se en les classes altes i construir, a partir d’aquí, la 

seva nova identitat acaba esdevenint el màxim poder del sector de la moda, canviant de 

forma força radical i per un cop més en la història les relacions entre els diferents actors 

que de forma directa o indirecta participen en la realitat d’aquest món. Mentrestant, la 

resta de periodisme de moda segueix desenvolupant la mateixa funció que ha 

desenvolupat al llarg dels ja dos segles d’història que arrossega, exercint com una eina 

d’emmirallament dels nivells que es troben per sota d’ell en la piràmide. Tot aquest 

escenari es mantindrà fins quan ben entrats en el segle XXI arribi Internet i amb ell 

apareguin uns nous actors que acabaran sent fonamentals pel futur esdevenir del sector 

de la moda i que tornaran a canviar de nou l’estructura de la piràmide. 
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1.1.5. S.XXI: Internet 

Amb tot això arribem al S.XXI quan Internet, gràcies a l’aparició de la web 2.0, 

aconsegueix superar la crisi que havia viscut durant la dècada dels 90 i experimenta un 

boom que ho canviaria tot (vegeu pàgines 5-6). Com explico en les primeres pàgines del 

treball, amb aquest nou model de ciberespai canvien les relacions a la xarxa. Ara ja no 

cal tenir coneixements d’informàtica per publicar contingut i els diferents rols que fins 

al moment havien existit es fusionen. Ara, tothom pot crear, distribuir i consumir 

contingut i fer tots tres processos a la vegada. La participació en la xarxa es 

democratitza i apareixen noves oportunitats per aquells que tenen grans idees. Per 

primera vegada en la història, aquell “capital mediàtic”10 que tradicionalment havia 

sigut propietat únicament de les celebritats i les elits socials passa a poder ser adquirit 

per tothom. 

 

1.1.4.1. Els blogs de moda 

Amb tot aquest procés apareixen els nous líders d’opinió. En el sector de la moda, 

aquest canvi de dinàmica és evident i és, probablement, un dels primers àmbits que 

explota les verdaderes oportunitats que permet la web 2.0. Comencen a aparèixer blogs 

de moda impulsats per gent que somia entrar algun dia en aquest món tradicionalment 

accessible únicament pels VIP. Els apassiona la moda i, per primera vegada en la 

història, existeix una eina suficientment potent per donar oportunitats a qualsevol que 

les vulgui buscar i tingui la fortuna de trobar-les. Segueix sent complicat obrir-se camí 

en aquest món, així com en molts altres, però les eines per entrar-hi són més nombroses 

que mai. 

Apareixen, doncs, les bloggers de moda. I m’hi refereixo en femení perquè la majoria 

eren noies. De fet, ara no em ve a la ment cap referència masculina dels primers anys 

d’aquesta pràctica. Aleshores, encara hi havia la mala idea que la moda era cosa de 

noies. Havien començat a desaparèixer certs judicis de valor i certes connotacions 

socials, però encara quedava una mica per evolucionar. Encara queda avui en dia. Hi 

havia nois que sentien verdadera passió per aquest món, però, probablement, sentien 

                                                 
10 Concepte emprat pel periodista i catedràtic Josep Lluís Micó en el pròleg del llibre 100 ‘Influencers’ a los que 

seguir per referir-se a la capacitat d’adquirir un alt nivell de visibilitat en la societat. 
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que el seu producte no tenia un mercat tan ampli com el que tenia la moda femenina. 

Aquestes bloggers senten verdadera passió per la moda i sempre han somiat en entrar en 

aquest món. Fins ara no havien tingut eines per accedir-hi. L’única forma d’entrar-hi era 

convertint-se en models a través d’agències especialitzades o entrant en alguna empresa 

del sector en les diferents possibles sortides professionals. El mercat, doncs, era molt 

tancat, i les oportunitats molt reduïdes. Amb la web 2.0, però, els arriba aquella 

oportunitat que feia anys que buscaven.  

Comencen, doncs, a crear els seus propis blogs, posicionant-se com a expertes del tema 

i com a líders d’opinió. Des del primer moment es posicionen com a elits, però com 

unes elits diferents de les que havien existit fins aleshores. Es presenten com a referents 

del sector i es posen al mateix nivell que les celebritats, pretenent exercir el mateix tipus 

d’influència que elles, però sempre sense perdre de vista qui són i d’on venen. Pretenen 

fugir de la moda elitista per crear unes tendències molt més a l’abast de tothom. I és 

aquí on rau la clau del seu èxit. Els usuaris de la xarxa les comencen a veure com algú 

que és com ells, que té els mateixos interessos i el mateix nivell econòmic. Veuen que 

marquen unes tendències que poden seguir. Senten que no se’ls intenta vendre cap 

producte, sinó que, simplement, són persones amb amplis coneixements sobre el món de 

la moda que no volen exercir res més que l’assessoria i a través de posicionar-se com un 

filtre de tendències intentar accedir al món que tant les fascina.  

En un ciberespai encara força jove on l’oferta de contingut i la infoxicació no és, ni de 

lluny, la que hi ha actualment, comencen a guanyar públic i a fer-se un lloc en la xarxa. 

Interpreten perfectament la teoria de la Long tail11, que ja era aplicable feia anys fora 

del món virtual però que ara guanya pes en aquest nou escenari mercantil. De mica en 

mica van agafant prestigi i es consoliden com a líders d’opinió del sector. Ara ja no cal 

ser un sex symbol o un gran dissenyador per entrar en aquest cercle, sinó que cada 

vegada és més important crear un producte atractiu i consolidar aquest personal 

branding que passa a estar tan de moda. Ha aparegut, doncs, un nou actor en la 

piràmide, el qual serà fonamental per l’esdevenir del sector al llarg dels anys següents. 

                                                 
11 Teoria que diu que el que funciona a Internet no és el que pretén arribar a una gran audiència, sinó allò que està 

destinat a una microaudiència concreta. La teoria diu que, al final, si sumem totes les parts d'aquesta llarga cua, és a 

dir, les diferents audiències, el resultat d'audiències acaba sent el mateix i aporta una major pluralitat de continguts. 
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1.1.4.2. Instagram 

A mesura que Internet avança, però, sembla que els blogs de moda van quedant 

antiquats. No pas perquè el seu disseny sigui arcaic i poc atractiu, sinó més aviat perquè 

han perdut el caràcter innovador dels primers anys. La flama d’allò que era una novetat i 

havia suposat una revolució s’anava apagant, igual que passa amb moltes coses que 

després del boom del principi entren en un estat de decadència que sovint acaba amb la 

seva desaparició del mercat i amb l’oblit per part d’aquells que l’havien consumit de 

forma ben activa. 

A més, la competència en la xarxa creix. Durant els inicis de la web 2.0, no és massa 

àmplia l’oferta de productes atractius en la xarxa, però, de mica en mica, aquesta va 

creixent i cada cop es fa més complicat posicionar-se correctament en el ciberespai. El 

nombre de bloggers de moda va creixent i això fa que el públic es diversifiqui. Ara, 

resulta cada cop més complicat mantenir el mercat a aquelles que portaven anys en el 

negoci i consolidar-s’hi o, simplement, entrar-hi per aquelles que aspiren a guanyar-se 

un lloc en aquest mercat que porta anys en auge. 

Amb tot això veuen que el boom que havia experimentat el món dels blogs entre el 

2006 i el 2010 s’ha convertit en una tendència cap a caiguda. Veuen com aquell prestigi 

que tant els ha costat consolidar els durarà només quatre anys si no troben la forma 

d’innovar en el seu producte. I Instagram, nascuda el 2010, els porta una solució tan 

bona que ni elles mateixes haguessin imaginat en el millor dels seus somnis. De sobte, 

veuen en aquesta nova xarxa social una oportunitat de renovar el seu negoci i recuperar 

aquell esperit innovador que les rellanci cap al punt més alt del mercat.  

Instagram va començar a créixer al voltant del sector de la moda i les influencers12 no 

van trigar a veure com el nombre de seguidors del seu perfil creixia sense mesura. 

Semblava que havien encertat. Amb aquesta nova eina podien prescindir del text que 

tanta importància tenia en els blogs i donar el 90% del pes a les imatges. El 10% restant 

pertanyia al text que acompanyava a les imatges i servia per fidelitzar l’usuari amb la 

influencer. Servia per dirigir-s’hi directament i interactuar amb ell i d’aquesta manera 

generar aquell engagement amb l’usuari tan important a Internet i potenciar aquell 

                                                 
12 Líders d’opinió de les xarxes socials, especialment, Instagram. Aquest terme es va començar a utilitzar per referir-

se a les líders d’opinió en moda, bellesa i estil de vida de Instagram. 
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personal branding que cada cop tenia més pes en un mercat amb cada cop més oferta on 

calia ser creatiu i diferent per destacar.  

Instagram anava guanyant milions i milions d’usuaris i ho feia a través del principi 

d’aparentar. Havia aparegut una nova forma de compartir el nostre dia a dia i el fet que 

la validesa del que fèiem o penjàvem depengués d’un “like” feia que aquesta nova xarxa 

social creixés al voltant de l’egocentrisme i l’egoisme entès tal i com l’hem definit a la 

part introductòria d’aquesta primera part del treball (vegeu pàgines 3-5). El filòsof 

Zygmunt Bauman explicava, poc abans de morir, aquest fenomen en el capítol titulat 

“Conectados” del programa Salvados de La Sexta emès el dia 19 de febrer del 2017 

dient que “amb les noves tecnologies hi ha una voluntat general de la societat de formar 

part de l’esfera pública i ser-ne protagonistes”. 

Les bloggers de moda ja no només es dedicaven a això. No només es dedicaven a 

l’assessoria de moda, sinó que mostraven un estil de vida determinat, sovint molt 

idealitzat. I com eren considerades les referents del moment van començar a ser 

copiades. Molts usuaris d’Instagram van començar a actuar com elles, deixant de banda 

qualsevol característica de la seva personalitat per convertir-se en veritables còpies 

d’aquelles persones que admiraven. Amb això es va passar de l’egocentrisme a la 

hipocresia. El dia a dia que es mostrava era totalment idealitzat, com si tot fossin flors i 

violes i les persones que penjaven aquestes fotos es trobessin permanentment en un 

paradís allunyat de la grisor de la quotidianitat. 

Amb això van anar apareixent còpies exactes de les fashion bloggers originals. El 

fenomen s’havia convertit en una tendència a l’alça i allò al que aspiraven gran part dels 

usuaris de la xarxa social era assolir un gran nombre de seguidors per esdevenir 

influencers. Absolutament tot a Instagram va agafar una dimensió totalment idealitzada 

i mitificada que no corresponia a la realitat. Va aparèixer una realitat paral·lela repleta 

d’alter egos. Fins i tot, molts cops, aquest alter ego superava la pròpia persona. El nivell 

d’hipocresia de la humanitat havia assolit nivells extraordinaris i el poder d’influència 

d’aquestes figures sorprenia a propis i estranys. Tot aquest nou panorama no va passar 

desapercebut a les grans marques, que no van dubtar en començar a explotar les clares 

oportunitats que aquest escenari els portava des del punt de vista de la generació d’una 

nova forma de promocionar el seu producte, la qual acabaria portant a un canvi en la 

realitat estructural del sector de la moda i de l’àmbit de la publicitat en general (Vegeu 
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apartat 1.2). 

 

1.1.4.3. E-commerce i affiliate marketing 

Lluny d’Instagram, tot i que en alguns casos totes dues coses es combinen, una altra 

solució a la crisi dels blogs era reinventar el model de negoci. En aquells moments, com 

encara passa en la majoria de portals webs actuals, els beneficis que les bloggers treien 

de la seva feina provenien, principalment, de la publicitat inserida en la pàgina. Es 

tractava de pàgines que rebien moltes visites i, per tant, eren dignes de comptar amb 

inversió publicitària basada en la impressió de banners13 d’aquells que consideraven 

Internet una bona eina de captar públic. Aquesta publicitat no condicionava de cap 

manera la “línia editorial” dels blogs, però si que ho acabaria fent el nou model pel qual 

s’acabarien decantant moltes professionals del sector. 

El canvi de dinàmica passava per establir contractes de col·laboració i patrocini amb 

marques de moda, derivant així en una altra forma de guanyar diners a través de la 

publicitat. Aquesta nova tendència es movia en dues línies de promoció molt 

relacionades entre elles. Per una banda, la blogger corresponent promocionava la roba 

de la marca amb la qual tenia firmat un contracte de col·laboració a través de penjar 

entrades on es mostrés un outfit amb la peça que es volia promocionar. Per altra banda, 

els blogs perdien la seva essència inicial, la idea al voltant de la qual havien nascut i 

crescut per passar a ser també una espècie de e-commerce14. 

Amb això, els nous blogs ja no servien únicament com un espai d’on treure idees per 

vestir sinó que, ara, també existia la possibilitat d’adquirir les peces de roba que la 

blogger havia presentat en algun dels seus outfits. Això era possible gràcies a 

l’estratègia d’affiliate marketing15 que s’establia entre el blog i la botiga online de les 

diferents marques amb les quals la propietària de la pàgina tingués firmat un contracte 

de col·laboració. El blog corresponent tenia el seu propi aparador amb les diferents 

                                                 
13 Són aquella espècie de cartells publicitaris digitals que apareixen en les diferents pàgines web. 

14 Model de negoci basat en la venda de productes per Internet. 

15 Model de negoci d’Internet que consisteix en l’establiment de convenis entre diverses pàgines pels quals una 

d’elles presenta productes de l’altra enduent-se un percentatge de benefici per cada unitat venuda. 
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peces de roba utilitzades per la blogger i cadascuna d’aquestes contenia un hiperenllaç 

que ens redirigia al portal online de la marca a la qual pertanyia. D’aquesta manera, 

doncs, la blogger exercia, únicament, com a intermediària, enduent-se un percentatge de 

benefici per cada compra provinent del seu lloc web que se sumava a la quantitat que 

rebia de les diferents marques per promocionar el seu producte de forma directa a través 

de mostrar-lo en els seus outfits. Aquesta dinàmica inspiraria la creació de col·leccions i 

firmes pròpies per part d’aquestes figures, així com l’aparició de futures aplicacions 

basades en aquest model de l’affiliate marketing (vegeu apartat 1.3).  

Veiem, doncs, com els blogs tradicionals havien perdut aquella essència inicial que els 

caracteritzava i explicàvem al principi. Com acaba passant amb moltes coses, aquestes 

figures acaben al servei del màrqueting i acaben esdevenint simples víctimes del món 

capitalista. Les marques les desneutralitzen i les desnaturalitzen, però tocarem aquest 

tema més endavant quan parlem del paper que van jugar les marques en la consolidació 

d’aquestes figures i en el canvi d’estructura del sector de la moda (vegeu apartat 1.2). 

 

1.1.4.4. La consolidació d’un nou actor i l’evolució de la piràmide d’influència 

Amb tot aquest procés, doncs, aquella figura que havia nascut de la web 2.0 ja està del 

tot consolidada i la seva capacitat d’influència és extraordinària. Les bloggers o 

influencers ja no són únicament això, sinó que ara han esdevingut també models i 

ambaixadores de les grans marques, sent una eina de promoció més d’aquells que es 

dediquen a vendre moda. A més, aquell rol protagonitzat al principi únicament per noies 

s’ha traslladat també al gènere masculí i cada cop són més els nois que desenvolupen la 

mateixa tasca o aspiren a convertir-se en influencers algun dia. De fet, un dels perfils de 

moda més populars d’Instragram és propietat d’un jove italià que descobrirem en la 

segona part del treball.  

Mentrestant, el paper del periodisme de moda ha patit alguns canvis. Sembla que, amb 

el nou panorama on cada cop són més els actors que participen en el nou escenari del 

món de la moda, la seva funció canvia. Les societats modernes actuals tenen nous 

referents i són altres els actors que exerceixen un elevat grau d’influència sobre les 

classes populars. Els influencers han substituït, probablement, el paper que durant 

segles havia desenvolupat el periodisme. La pèrdua de credibilitat del periodisme i la 
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publicitat ha impulsat, com veurem més endavant, l’èxit d’aquestes figures i, en 

detriment, ha comportat que el periodisme de moda s’hagi hagut de reinventar. Amb 

això, la seva funció actual ja no passa tant per ser influents en l’estil, sinó molt més per 

fer d’intermediaris entre l’art de la moda i el públic, analitzant aquest món de forma 

molt més profunda i des d’un vessant molt més social i cultural. És, doncs, el seu 

caràcter crític i la seva feina d’investigació el que, ara, l’ha de diferenciar clarament de 

la feina dels bloggers o influencers.  

És cert que, com tot el periodisme, segueix exercint influència sobre la societat, però es 

tracta d’una influència molt diferent on la seva tasca de determinant de tendències 

queda, ara, en un segon pla. Prova d’això la trobem en la cada cop menor presència de 

periodistes en els grans esdeveniments de moda mundials i el major protagonisme dels 

nous líders d’opinió del sector. Vogue, mentrestant, ha aconseguit consolidar aquella 

posició de poder que havia anat construint amb l’entrada d’Anna Wintour. 

Amb el que portem de segle, doncs, la piràmide d’influència ha patit un procés evolutiu 

molt important que ha modificat, un cop més, les relacions entre els diferents actors 

d’aquesta i inclús ha canviat, en certa manera, l’estructura vertical i jeràrquica de la 

pròpia piràmide. I és que, malgrat que presentaré les relacions d’influència de forma 

vertical per adaptar-me a la norma general i no fer més complex un tema que ho podria 

ser molt, cal dir que aquestes es produeixen cada cop més en forma circular. (Vegeu 

Piràmide d’Influència 3 per entendre com es mouen, per normal general, les relacions 

d’influència dins el sector de la moda en el panorama actual). 

 

Piràmide d’influència 3 

Com dèiem en el primer paràgraf d’aquest subapartat, la figura de les 

bloggers/influencers ja es troba del tot consolidada i la seva participació en la piràmide 

d’influència existent en l’actualitat és d’allò més important. Com apuntàvem 

anteriorment, la relació entre els diferents actors d’aquesta ha perdut, en certa manera, 

ordre jeràrquic i s’ha convertit en un esquema molt més circular. La revista Vogue 

segueix sent omnipotent i és la que, encara avui en dia, segueix marcant les tendències a 

través de la figura d’Anna Wintour. Entre la resta d’actors, però, com hem dit, la relació 

ha esdevingut molt més circular. Malgrat això, considero que segueix existint un cert 
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ordre jeràrquic, si més no, a l’hora de marcar l’estil de la gent de carrer. 

 

Gràfica 6. Piràmide d’influència actual 

 

 

En aquest sentit, ens trobem que el Nivell 1 de la piràmide actual exerceix influència 

sobre el nivell 2. Els grans dissenyadors treballen tenint en compte el criteri d’Anna 

Wintour, de forma que les seves col·leccions estan elaborades, en bona part, per agradar 

a l’editora de la Vogue. El nivell 2, per la seva banda, integrat per dissenyadors i 

marques, exerceix influència sobre el nivell 3, on trobem la resta de periodisme de moda 

(tot allò que no es Vogue) i les celebritats. Per una banda, influencien el periodisme de 

moda perquè aquest recull el que fan els dissenyadors. Per l’altra, influencien a les 

celebritats perquè acostumen a presentar una moda molt més elitista que només aquells 

amb un nivell adquisitiu elevat es poden permetre. En tot cas, cal tenir en compte que 

també trobem influencers aficionats a aquest tipus de moda, com per exemple el filipí 

Bryan Yambao, més conegut a les xarxes socials com Bryanboy. Ara bé, el seu nivell 

d’influència sobre el Nivell 4 és molt inferior que el d’aquells o aquelles que s’enfoquen 

a outfits molt més democràtics des del punt de vista de l’accés general que es pot tenir a 

 

Font: Elaboració pròpia 
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ells. Aquest perfil d’influencer és seguit per aquelles persones que senten verdader 

interès per la moda de disseny i no busquen tant emmirallar-se en aquestes figures sinó 

molt més tenir-les com un mitjà que els acosti a aquest tipus de moda. En aquest sentit, 

doncs, la presència d’aquestes figures dins la categoria d’influencers és, des del meu 

punt de vista, qüestionable. Si la seva funció és més aviat aquesta i no tant la d’influir, 

tenint en compte la definició que fèiem més amunt del concepte influencer haurien de 

quedar excloses d’aquest grup. Es tracta de figures que, des de la base, han cridat 

l’atenció de les elits del sector i s’hi han acabat convertint, estant més a prop del 

periodisme de moda que de la tasca dels propis influencers. Per aquest motiu m’agrada 

més incloure-les en el tercer nivell. 

 

 

El nivell 3, per la seva banda, influencia als nivells 4 i 5, però sobretot al 4, ja que el 

nivell 5 està influenciat, principalment pels influencers, els quals es dediquen, sobretot, 

a fer una adaptació d’allò que presenten els nivells 2 i 3, funció que abans de l’aparició 

d’aquestes figures feia directament l’actual nivell 5. Això és així perquè, com dèiem 

anteriorment, malgrat el canvi d’imatge que han patit en els últims anys, els influencers 

són vistos com uns referents molt més propers i és allò proper amb el que, per norma 

general, se senten més identificades les classes populars. És cert que el nivell 4 

s’emmiralla en el nivell 3 i, per tant, l’estil arriba a ser similar. Ara bé, que l’estil sigui 

Imatge 1. Fotografies d’arxiu de Bryanboy. Font: Bryanboy. https://www.instagram.com/bryanboycom/  

https://www.instagram.com/bryanboycom/
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similar no vol dir que ho siguin les peces de roba. I és aquí on rau la importància dels 

influencers. Aquests i aquestes adapten la moda a les possibilitats del públic al qual es 

dirigeixen, presentant outfits aparentment iguals però creats a partir de marques molt 

més econòmiques. En alguns casos, però, la regla no és aquesta, i és que el nivell 5 

s’emmiralla també en aquells influencers ja més consolidats que, per la seva posició de 

privilegi dins el sector, presenten outfits creats a partir de roba més cara (Això els 

situaria en el nivell 3). En aquest punt, és el propi nivell 5 el que fa l’adaptació d’aquest 

estil a les seves possibilitats. És per coses com aquesta que dèiem que la relació entre 

els diferents actors que intervenen en el cicle d’influència ha perdut cert ordre jeràrquic 

i ha esdevingut un esquema molt més circular on tothom pot influenciar a tothom i 

tothom pot ser influenciat per tothom.  

 

1.2. Advocate marketing i les noves agències: la comercialització dels influencers 

1.2.1. El paper de les marques 

El passat més de febrer, la redactora del portal especialitzat en advocate marketing16 

brandmanic.com Mercedes Ortiz apuntava en un dels seus articles que les persones 

confiem cada vegada menys en la publicitat. Així ho va demostrar també el portal 

especialitzat en l’anàlisi del comportament dels consumidors Nielsen en el seu informe 

anual “Global Trust in Advertising”17 l’any 2015, on apunta que la publicitat més 

creïble és la provinent de les recomanacions de la família o amics, atorgant 8 de cada 10 

enquestats major confiança a l’experiència de les persones del seu entorn. Dit d’altra 

manera, els consumidors cada cop confiem més en persones reals i menys en allò que 

ens diuen les marques a través dels seus cartells publicitaris o anuncis de qualsevol 

tipus. 

No obstant això, una dada que cal tenir en compte d’aquest estudi és que el cercle 

d’influència és cada vegada més ampli i ja confiem inclús més en persones que no 

coneixem que en allò que ens diuen les marques. Així ho demostra l’últim “Estudi 

                                                 
16 Disciplina del màrqueting referida a les estratègies de màrqueting basades en la col·laboració amb influencers. 

17 Nielsen (2015). “Global trust in advertising”, Nielsen:  

http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2015-reports/global-trust-in-advertising-

report-sept-2015.pdf (Consultat el 23-1-2017)  

http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2015-reports/global-trust-in-advertising-report-sept-2015.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2015-reports/global-trust-in-advertising-report-sept-2015.pdf
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Anual de eCommerce”18 de IAB Spain19, que conclou que el 49% dels enquestats ha 

assegurat que la font que més influencia les seves compres són els blogs. En el cas del 

sector de la moda aquest percentatge correspondria, aproximadament, en comptes de als 

blogs a les xarxes socials, especialment Instagram, havent de sumar a aquest 

percentatge, a més, el 20% que aquest estudi atorga a aquestes plataformes. Amb això, 

la influència de les xarxes socials (influencers) seria d’aproximadament un 70%. 

 

Gràfica 7. Anàlisi del comportament dels consumidors 

 

 

 

Aquestes dades, a més, s’han d’analitzar de forma molt més profunda. I és que, com 

veiem en l’apartat 1.1 del treball, la influència, concretament en el món de la moda, és 

un procés i no pas una acció única. En aquest sentit, cal tenir en compte que, malgrat un 

49% assegurar que recórrer a la web de la marca a l’hora de decidir què comprar, estic 

convençut que anteriorment, sigui conscientment o inconscientment, han rebut la 

influència d’algun d’aquests líders d’opinió protagonistes d’aquest treball, sent aquests 

els que han generat el gust del consumidor i els que fan que, al cap i a la fi, un cop 

                                                 
18 Analitza l’evolució del mercat i el procés de compra dels internautes espanyols. Iabspain (2016). “Estudio anual de 

eCommerce 2016”, Iabspain: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-

IAB-2016_VP%C3%BAblica1.pdf (Consultat el 23-01-2017). 

19 Associació espanyola que representa el sector de la publicitat i la comunicació digital a Espanya. 

Font: ‘Estudi Anual de eCommerce’ de IAB Spain. http://www.iabspain.net/wp-

content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-IAB-2016_VP%C3%BAblica1.pdf 

 

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-IAB-2016_VP%C3%BAblica1.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-IAB-2016_VP%C3%BAblica1.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-IAB-2016_VP%C3%BAblica1.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Estudio-eCommerce-IAB-2016_VP%C3%BAblica1.pdf


~ 37 ~ 
 

aquest visita el web de la marca, es decanti per un producte o un altre. D’acord amb 

això, el percentatge de consumidors influenciats per aquestes figures podria ser superior 

al presentat en el paràgraf anterior. El vessant psicològic, doncs, és un element que cal 

tenir molt en compte a l’hora d’analitzar aquestes dades, ja que no tot és blanc o negre, 

sinó que darrere de les que pugui considerar el consumidor de moda que són les seves 

influències s’hi amaga un procés d’interrelacions més complex. 

En tot cas, les dades no deixen lloc pel dubte i ens permeten veure que ens trobem 

davant un nou paradigma en el món del màrqueting de moda. Davant la manca de 

credibilitat de la publicitat, sent aquesta una de les claus de l’èxit dels influencers, els 

consumidors vam començar a mirar cap als nous líders d’opinió que en l’actualitat 

posseeixen ja una enorme massa de seguidors en les diferents plataformes. I, com no 

podia ser d’altra manera, tota aquesta dinàmica no va passar desapercebuda a les grans 

marques, que de seguida van veure en aquestes figures una gran oportunitat per superar 

la crisi de credibilitat per la qual passaven i millorar així els seus resultats comercials. 

D’aquesta manera, van ser moltes les empreses que van començar a contactar amb 

aquests nous actors del món de la moda. Van reduir les inversions en publicitat i van 

començar a organitzar la seva estratègia de màrqueting al voltant d’aquestes figures que 

tenien afany de treure rendiment econòmic als seus blogs o als seus perfils d’Instagram. 

És cert que les i els bloggers més ben posicionats a la xarxa ja treien beneficis 

econòmics del seu contingut gràcies a l’important nombre de visites que rebien que feia 

que molts anunciants apostessin per la seva pàgina per imprimir-hi banners publicitaris 

a canvi d’una compensació econòmica, però això, com dic, només passava en aquells 

blogs més ben consolidats. Alguns líders d’opinió del món de la moda també havien 

sigut contractats per editorials que comptaven amb aquests blogs com a part de la seva 

publicació i esdevenien així autèntics redactors de moda. Un exemple el trobem en el 

blog de Blanca Suárez dins la revista Vogue20. Aquests casos, però, encara eren més 

comptats que els anteriors.  

En general, doncs, es tractava de figures “amateurs” dins el món de la moda que 

exercien de líders d’opinió en el seu temps lliure perquè els agradava i perquè aspiraven 

                                                 
20 Blanca Suárez. El blog de Blanca Suárez, Vogue:  http://blogs.vogue.es/el-blog-de-blanca-suarez/ (Consultat el 23-

01-2017). 

http://blogs.vogue.es/el-blog-de-blanca-suarez/
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a dedicar-s’hi professionalment algun dia rebent una compensació econòmica per la 

seva feina. Potser no rebien diners a canvi del que feien, però sí que guanyaven fama. 

Comptaven amb una gran massa de seguidors sobre la qual tenien un gran poder 

d’influència a l’hora d’orientar i establir les seves tendències de compra, sent aquestes 

figures la font d’influència del món de la moda i la bellesa amb més credibilitat amb 

molta diferència. Arribaven a una gran quantitat de persones que s’emmirallaven en la 

seva figura a l’hora de vestir i això interessava d’allò més a les empreses que es 

dedicaven a aquest sector. 

Així doncs, aquestes empreses van començar a treballar amb aquestes figures tan 

influents. Es van adonar que, si aquestes persones comptaven amb alts nivells 

d’influència i credibilitat, havien de ser elles les que promocionessin el seu producte, de 

forma que les van començar a contractar perquè parlessin positivament de la seva 

marca.  

Actualment, segons indica l’informe “The rise of influencers”21 elaborat per Fashion 

and Beauty Monitor i Econsultancy amb enquestes a 348 professionals del sector de la 

moda i la bellesa de Gran Bretanya i Estats Units, el 59% de les firmes dedicades a 

aquest sector ja treballen amb influencers i un 22% assegura començar a fer-ho en els 

pròxims 12 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Fashion and Beauty Monitor (2015). “The rise of influencers”, Fashion and Beauty Monitor: 

http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/ (Consultat el 24-01-2017). 

http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/
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Gràfica 8. ‘Utilitzes actualment l’Influencer Marketing (Advocate Marketing) com a 

part de la teva estratègia de màrqueting?’

 

 

 

Com molt bé indica el portal Brandmanic.com, aquestes dades evidencien el nivell de 

maduresa d’aquesta disciplina de màrqueting després de quedar demostrat, arran 

sobretot del cas de Lord&Taylor22, els bons resultats que aquesta estratègia porta a les 

empreses, moltes de les quals no només fa dos anys que implementen aquesta estratègia, 

sinó que la situen en el centre del seu pla de màrqueting. Almenys, així ho assegura un 

67% dels enquestats per l’estudi anterior. I és que, malgrat ser durant l’últim any i mig 

quan més dimensió han agafat les estratègies amb influencers, la realitat és que, en 

aquests sectors on l’opinió d’aquests líders guanya més importància que en d’altres, 

aquest tipus de col·laboracions venen sent quelcom recorrent des de fa temps. De fet, un 

11% dels enquestats assegura que ho porta fent des de fa més de 5 anys. 

 

 

                                                 
22 La primavera del 2015, la firma Lord&Taylor va demanar a 50 influencers que es posessin un dels seus vestits i 

pengessin la foto a Instagram. El resultat de la prova va ser el sold out del vestit abans d’arribar al final de la setmana. 

David Griner (2015). “Lord & Taylor got 50 instagramers to wear the same dress, which promptly sold out”, adweek: 

http://www.adweek.com/news/advertising-branding/lord-taylor-got-50-instagrammers-wear-same-dress-which-

promptly-sold-out-163791 (Consultat el 24-01-2017). 

Font: Fashion and Beauty Monitor. 

http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/  

http://www.adweek.com/news/advertising-branding/lord-taylor-got-50-instagrammers-wear-same-dress-which-promptly-sold-out-163791
http://www.adweek.com/news/advertising-branding/lord-taylor-got-50-instagrammers-wear-same-dress-which-promptly-sold-out-163791
http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/
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Gràfica 9. ‘Quant fa que utilitzes l’Influencer Marketing com a part de la teva 

estratègia de màrqueting?’ 

 

Aquests bons resultats es van traduir en la voluntat per part de les marques de moda y 

bellesa d’incrementar el pressupost en aquestes noves figures ja fonamentals en el món 

del màrqueting i la publicitat l’any 2016. En aquest sentit, el 48% de les empreses 

enquestades confessava tenir previst incrementar-lo moderadament, mentre un 11% ho 

volia fer de forma significativa. Mentrestant, un 39% tenia pensat mantenir-lo i només 

un 2% assegurava haver pensat a destinar menys diners als influencers. 

 

Gràfica 10. ‘El 2016, el teu pressupost en Influencer Marketing:’ 

 

 

 

 

En relació a això tenim que un alt percentatge dels professionals del màrqueting 

enquestats ja dedica una important part del seu pressupost al Social Media Marketing, 

sent aquest un bon indicador per determinar l’alt nivell de confiança que aquests 

professionals tenen en aquesta estratègia. Si ens centrem en l’Influencer Marketing, 

veiem que, encara que un 42% hi dedica menys d’un 10% del total del seu pressupost, 

Font: Fashion and Beauty Monitor. http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/ 

Font: Fashion and Beauty Monitor. 

http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/ 

http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/
http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/
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aproximadament un terç ja hi destina entre un 10% i un 29%. La dada que més crida 

l’atenció, però, és que poc més d’una quart part dels enquestats (26%) empra ja entre un 

30% i un 75% del seu pressupost en programes amb els nous líders d’opinió de la xarxa. 

Tim Bax, director executiu de l’agència de màrqueting digital iCrossing, creu, però, que 

“aquests números aniran en increment, ja que quan els professionals del màrqueting 

comencin a adonar-se de l’efectivitat real d’aquesta estratègia, faran tot el possible per 

convèncer els seus caps que els influencers porten bons resultats”. 

 

Gràfica 11. ‘Quina part del teu pressupost total es destina actualment a 

l’influencer marketing?’ 

   

Amb tot aquest procés, actualment, la figura dels influencers ha perdut tota aquella 

neutralitat que les caracteritzava en els seus inicis. Ara, ja no es tracta de figures amb 

una “línia editorial” lliure, sinó que el seu contingut està plenament condicionat per 

aquells de qui reben un salari. Les marques les han convertit en un simple objecte de 

màrqueting més, passant a estar, ara, més a prop del que és el rol dels models 

tradicionals que no pas del periodisme de moda al qual s’assimilaven en els seus inicis. 

Amb aquest nou panorama en el qual ara, de sobte, es troba el sector de la moda apareix 

un sentiment de ‘falsa esperança’23 entre aquells que somien entrar algun dia en aquest 

món, un sentiment alimentat per la generalització d’una aspiració. I és com ja he apuntat 

                                                 
23 Sentiment basat en la ferma convicció de poder aconseguir consolidar-se com a influencer tenint la sensació que és 

quelcom senzill i fàcil. Sorgeix amb l’aparició i posterior consolidació d’Instagram, generant aquesta plataforma una 

sensació de democratització en l’accés al món de la moda que resulta ser irreal a causa de l’increment de la 

competència i la infoxicació en el ciberespai. Aquest sentiment, doncs, només es fixa en l’increment de la possibilitat 

d’adquirir visibilitat gràcies a les eines que ens aporten les xarxes socials ignorant els dos factors anteriors que 

dificulten, potser més que mai, aquesta tasca. 

Font: Fashion and Beauty Monitor. http://hello.fashionmonitor.com/rise-

of-influencers/ 

http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/
http://hello.fashionmonitor.com/rise-of-influencers/
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en algun moment de l’apartat 1.1, els joves comencen a tenir la sensació que, ara, amb 

les noves eines que proporciona Internet és més fàcil que mai entrar en aquest món que 

tradicionalment ha tingut un accés tan restringit. I la veritat és que no els falta raó. Sí, 

les eines són més àmplies que mai, però la competència també ho és. Són moltes les 

persones que aspiren al mateix i que presenten un producte ben similar, de forma que 

també és més difícil que mai destacar entra la multitud i la infoxicació de la xarxa. En 

tot cas, com sempre, hi ha qui en l’eclosió d’aquest sentiment hi va veure una 

oportunitat de negoci.  

 

1.2.2. Les noves agències 

Amb tota aquesta realitat ja ben consolidada, apareixen les agències d’influencers, les 

quals comencen a posar en marxa una pràctica que s’assimila a la que fins al moment 

havien protagonitzat les agències de models amb aquestes figures tradicionals del món 

de la moda. Així doncs, apareixen aquestes noves agències, les quals treballen en dues 

línies paral·leles que s’acaben trobant.  

Per una banda, igual que sempre havien fet les agències de models, es dediquen a 

reclutar a tots aquells i aquelles influencers que compten amb un important nombre de 

seguidors a les xarxes socials i a potenciar la seva figura per convertir-les en algú digne 

d’esdevenir una eina de promoció per les marques. En aquest sentit, doncs, aquestes 

noves agències s’encarreguen de construir a mida els potencials influencers i d’exercir 

d’intermediàries entre aquestes figures i les empreses interessades en el llançament 

d’una estratègia d’influencer marketing. En altres paraules, recluten i potencien els i les 

influencers i després gestionen la seva figura. Per altra banda, es posen al servei de les 

empreses oferint-los la possibilitat no només d’aportar-los l’influencer més adequat per 

promocionar el seu producte, sinó també l’oportunitat de crear i gestionar íntegrament 

l’estratègia d’advocate marketing des de la pròpia agència. 

Es tracta, doncs, al cap i a la fi, d’autèntiques agències de màrqueting i publicitat que 

busquen, únicament, treure benefici de la seva tasca de posar en contacte influencers i 

empreses, rebent una compensació econòmica d’ambdues parts. Per part dels 

influencers s’enduen un percentatge del qual aquests reben de la marca per la qual 

protagonitzen la campanya de publicitat, mentre per part de les empreses s’enduen un 
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benefici derivat d’una quota que aquestes han de pagar pel servei d’intermediació i, si 

correspon, de creació i gestió íntegra de la campanya de màrqueting. 

En tot cas, sembla que tot i la bona visió de negoci que amaguen aquestes noves 

agències, encara no han aconseguit fer-se populars entre les empreses i consolidar-se 

com una eina efectiva per crear, organitzar i gestionar les estratègies d’influencer 

marketing d’aquestes. Prova d’això la trobem en les dades  que presenta l’informe “The 

Fashion&Beauty Monitor Report” del qual provenen totes les dades presentades en 

aquest apartat.  

Aquest informe demostra que el 78% de les empreses que utilitzen aquesta estratègia 

encara identifica els influencers de forma pròpia a través del departament corresponent. 

Mentrestant, un 7% prefereix que siguin els seus treballadors els que facin la selecció 

dels influencers protagonistes de la seva campanya però que, en canvi, la gestió 

d’aquesta es faci de forma externa; i tan sols un 14% deriva íntegrament la 

responsabilitat a agències especialitzades. L’1% restant correspon a aquells casos en què 

és una agència la que fa la selecció dels influencers però després tota la creació i gestió 

de la campanya es fa de forma interna. 

 

Gràfica 12. ‘Com identifiques i gestiones normalment els influencers quan els 

utilitzes com a part de la teva estratègia de màrqueting?’ 

 

 

Font: Fashion and Beauty Monitor. 
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Tot i encara no haver aconseguit fer-se un lloc entre en les empreses, si que ho han 

aconseguit fer molt més, però, entre els influencers o, més aviat, entre aquells que 

aspiren a ser-ho, que cada cop més decideixen deixar el seu futur dins aquest món en 

mans d’aquestes agències especialitzades integrades per professionals del màrqueting i 

la publicitat capaços de crear un “producte” atractiu i fer que aquest guanyi reputació i 

es consolidi. També és cert, però, que molts opten per autogestionar els seus projectes 

professionals, ja sigui de forma individual com amb autèntics equips que neixen com 

una autèntica marca al voltant de la figura del o la influencer. Ho veurem en la segona 

part del treball quan veiem els estudis de cas. 

A part d’aquestes noves agències, les agències de models tradicionals experimenten un 

procés de renovació del seu negoci. Des de sempre, aquestes s’havien dedicat a la 

captació i potenciació de models. Rebien tots aquells i aquelles que aspiraven a 

convertir-se en models, els preparaven i, si els veien futur, els potenciaven fins allà on 

volien, gestionant elles la seva imatge. Amb l’aparició d’Instagram i el creixement del 

fenomen influencer, però, aquestes empreses van veure l’oportunitat de fer créixer el 

seu negoci. Ara, amb l’auge de la nova tendència en la xarxa, tothom volia ser 

influencer, quelcom que, com hem anat veient, no s’allunyava massa d’allò amb què 

sempre havien treballat. De fet, ara era molt difícil distingir entre model i influencer en 

la xarxa. La figura dels models tradicionals es diferenciava clarament, però no estava 

tan clara la diferència entre els influencers i els nous “models digitals”. De fet, en la 

majoria de casos, com es pot deduir fàcilment del que he anat exposant fins ara, tots dos 

perfils es van acabar unint i model digital i influencer van esdevenir el mateix. 

Amb això, aquestes agències van veure com el seu públic potencial creixia. I és que 

cada cop eren més els que aspiraven a entrar en aquest món de la moda i comptaven 

amb aquell sentiment de falsa esperança del que parlàvem abans. Cada vegada creixia 

més el nombre de persones que acudien a aquestes agències per intentar convertir-se en 

allò que admiraven i aquestes no van dubtar en reinventar el seu negoci, fent creure a 

tots aquells que somiaven amb esdevenir models o influencers que elles eren el mitjà 

per aconseguir-ho.  

Així doncs, com vaig poder descobrir fa temps contactant amb diverses agències i 

parlant amb fonts personals que havien sigut testimonis de la situació, van començar a 

oferir plans que permetien entrar a formar part de la seva agència a tots aquells que 
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volguessin a canvi de pagar una tarifa que rondava els 400 euros. En la majoria de 

casos, aquests plans oferien un curs per aprendre a desfilar i un àlbum digital que servís 

al model per promocionar-se com a tal. A més, asseguraven promocionar ells mateixos 

el seu perfil entre totes les firmes amb qui tenien contacte. Amb això, donaven un àlbum 

al seu client i el feien desfilar en comptades ocasions perquè no tingués la sensació 

d’haver patit un engany i després se n’oblidaven per sempre. És cert que, en alguns 

casos, hi havia qui acabava triomfant i aconseguia consolidar-se com un autèntic model 

tradicional o digital, però, per norma general, es jugava amb aquest sentiment de falsa 

esperança per practicar la tècnica de l’engany.  

 

1.3. L’aparició de nous negocis: la creació de marques pròpies i 21 buttons 

Lluny del nou negoci que protagonitzen els dos tipus d’agències que vèiem en l’apartat 

anterior, tota la dinàmica de popularització de la professió d’influencer, la consolidació 

d’algunes figures molt destacades i la generalització del sentiment de falsa esperança 

que descrivíem anteriorment alimenta també el sorgiment de noves formes de negoci 

que evidencien la dimensió actual de tot aquest fenomen.  

 

1.3.1. D’influencers a marques de roba 

El primer dels dos negocis que cal destacar és aquell que sorgeix de l’evolució dels 

influencers cap a autèntiques firmes de roba i complements. I és que amb una marca 

personal ja del tot consolidada toca anar més enllà i explotar encara més el branding 

creat al voltant de la figura d’aquells influencers més destacats.  

Com vèiem en la primera part del treball, l’evolució dels blogs originals passava per dos 

camins: la seva substitució per Instagram i la seva reconversió en una espècie de e-

commerce basat en una estratègia d’affiliate marketing que permetia als seguidors d’un 

determinat influencer adquirir tots els diferents elements dels outfit que mostraven en 

les seves publicacions. Dèiem: “Això era possible gràcies a l’estratègia d’affiliate 

marketing que s’establia entre el blog i la botiga online de les diferents marques amb les 

quals la propietària de la pàgina tingués firmat un contracte de col·laboració. El blog 

corresponent tenia el seu propi aparador amb les diferents peces de roba utilitzades per 

la blogger i cadascuna d’aquestes contenia un hiperenllaç que ens redirigia al portal 
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online de la marca a la qual pertanyia. D’aquesta manera, doncs, la blogger exercia, 

únicament, com a intermediària, enduent-se un percentatge de benefici per cada compra 

provinent del seu lloc web”. 

Els bons resultats que aquest model de negoci portava tant a marques com a influencers 

no va passar desapercebut a ningú que estigués una mica ficat en el món i no van trigar 

a aparèixer noves idees que acabarien d’impulsar aquestes figures cap a l’Olimp del 

sector de la moda. Era evident que la gent comprava la roba que es posaven els 

influencers perquè volien ser com ells i posant-se la mateixa roba ho aconseguien. Amb 

això, però, no només copiaven el seu estil, sinó que vestien exactament igual i això els 

feia sentir com els seus ídols. I, si només amb això ja es generava aquest sentiment, què 

passaria si l’influencer no només vestís amb un determinat article sinó que, a més, en 

fos el dissenyador? La resposta era evident: aquest sentiment seria encara més gran. 

Així doncs, no van trigar en aparèixer les marques que van començar a llençar 

col·leccions dissenyades en col·laboració amb figures influents. El cas més destacat és 

el de la col·lecció de Rihanna per Puma “Fenty Puma by Rihanna”. Per altra banda, 

tampoc van trigar en aparèixer aquells influencers que van començar a crear les seves 

pròpies firmes. Anys de col·laboracions amb moltes marques els havien servit per crear 

una agenda de contactes d’allò més extensa, de forma que tenien tots els mitjans 

necessaris per tirar endavant la seva pròpia firma i que aquesta triomfés. L’exemple més 

evident el trobem en l’italià Mariano Di Vaio, que a part de la seva feina com a model i 

com a influencer de moda masculí més famós del món, compte amb la seva pròpia 

firma: MDV. Un cas similar però a la vegada una mica diferent és el de la també italiana 

Chiara Ferragni, la primera gran bloguera i influencer de la història, així com el de la 

catalana Aida Domènech (Dulceida), a qui ja hem mencionat en alguna ocasió. 

Aprofundirem en tots tres casos en la segona part del treball quan analitzem de forma 

molt més concreta els orígens, l’evolució i la situació actual d’aquestes tres celebritats, a 

qui se sumaran altres influencers destacades. Això ens servirà per veure la posada en 

pràctica de tota aquesta realitat que hem anat presentant. 
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1.3.2. 21 buttons 

El segon dels nous negocis que cal destacar és l’aplicació i xarxa social 21 Buttons, fruit 

de la bona visió de negoci dels catalans Marc Soler i Jaume Farrés. Tots dos eren 

conscients de la nova realitat del món de la moda. Havien vist néixer i créixer Instagram 

al voltant d’aquest sector i, igual que jo, s’havien adonat de la dimensió que, en pocs 

anys, havia agafat el fenomen influencer. Veien com la voluntat per convertir-se en un 

actor principal del sector de la moda desenvolupant aquesta activitat era enorme. 

Tothom volia ser influencer i, a part de la fama, tothom volia guanyar diners sent-t’ho. 

Instagram, però, ja estava massificat i cada cop eren més els que tenien un nombre de 

seguidors prou digne per ser considerat influencer, de forma que també és feia cada cop 

més difícil destacar i créixer en aquesta xarxa social. A més, es van adonar d’una cosa 

que acabaria sent clau pel sorgiment de la idea que els portaria a crear 21 buttons: 

Instagram era una eina excel·lent per extreure idees de com vestir, però, si qui penjava 

l’outfit no ho especificava (si hi havia una voluntat de promoció d’alguna marca, sempre 

es feia), era impossible saber quines peces de vestir es lluïen en la fotografia.  

Els dos joves catalans aleshores consultors de Mckinsey & Co24, doncs, sent conscients 

de tot això, van veure l’oportunitat de combinar la voluntat d’esdevenir influencer i 

aquest problema que consideraven que tenia Instagram per, el setembre del 2015, 

començar a desenvolupar aquesta nova xarxa social, tal com explica l’actual 

responsable de màrqueting de l’empresa Lali Vergés en una entrevista que el passat mes 

de maig concedia al portal especialitzat en moda Itfashion.com. El seu llançament es 

produiria el 21 de gener del 2016 per iOS i el 7 de març per Android i en tan sols dos 

mesos des del seu llançament per dispositius Apple aconseguiria 45.000 descàrregues 

des de l’store corresponent. 

 

I com funciona 21 buttons? 

Doncs 21 buttons permet a qualsevol usuari que compti amb un perfil en aquesta xarxa 

social penjar una fotografia on es mostrin articles de moda (peces de roba, 

complements, etc) i etiquetar-los amb el que s’anomena un button. Aquesta etiqueta 

                                                 
24 Consultora estratègica global focalitzada en resoldre problemes relacionats amb l’administració estratègica 

d’empreses i institucions de tot el món. 
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inclou informació sobre la marca a la qual pertany l’article, una breu descripció d’aquest 

i el seu preu. Tota aquesta informació és editable per l’usuari, tot i que en alguns casos 

ja ve creada per l’algoritme de l’aplicació. Ens ho explica millor el cofundador i CEO 

de 21 buttons Marc Soler en aquest article25 que escrivia l’experta en moda Andrea 

Vázquez Creus el passat més de març a La Vanguardia: “Tenim un departament de 

tecnologia que crea uns robots de diferents marques, de forma que, si l’usuari etiqueta 

un article d’alguna d’aquestes marques de les quals tenim creat un robot, et surt una 

informació molt completa de forma automàtica (preu, descripció, colors, material, si 

està d’oferta, etc). Si l’article correspon a una marca de la qual encara no hem creat el 

robot, la informació no serà tan completa, però sempre la pot afegir l’usuari”. 

A part de tota aquesta informació que ens aporta l’etiqueta, aquesta inclou també la 

possibilitat de comprar l’article o bé de guardar-lo en els nostres “armari”, ja sigui per 

adquirir-lo més endavant o per tenir-lo allà com a inspiració per crear el nostre propi 

outfit. Quan seleccionem el botó de “compra” l’aplicació ens redirigeix a la pàgina de la 

marca on es troba el producte etiquetat. 

                                                 
25 Andrea Vázquez Creus (2016). “Ahora puedes ganar dinero colgando tus looks en el nuevo “Instagram de moda””, 

La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160315/40441462230/21-buttons-moda.html 

(Consultat el 27-01-2017). 

 

http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160315/40441462230/21-buttons-moda.html
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Imatge 2. Captura de pantalla del meu perfil de 21 buttons on s’observa el funcionament bàsic de 

l’aplicació (etiquetat i opció de comprar la peça etiquetada o de guardar-la en el nostre “armari”. 
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Amb això, qualsevol usuari que pengi una foto i 

aconsegueixi vendre algun article s’endurà una 

comissió per la venda que podrà cobrar en qualsevol 

moment de forma molt senzilla a través de la pròpia 

app. Ens ho detalla Marc Soler en l’article d’Andrea 

Vázquez Creus: “Si es fa una venda, nosaltres cobrem 

a la marca i paguem un percentatge del que rebem a la 

persona propietària del perfil des del qual s’ha fet la 

compra. Aquest percentatge, però, sempre es variable, 

ja que no és el mateix vendre un producte d’una 

multinacional que d’una marca més petita”. Deixa clar, 

però que “21 buttons no ven res. No som una botiga. 

Sempre és la marca qui ho ven”. No obstant això, és 

evident que s’enduen un benefici per la venda (és 

d’aquí d’on surten el 100% dels seus ingressos) de 

forma que no s’allunyen massa del model d’affiliate 

marketing que vèiem en el primer apartat del treball 

(vegeu apartat 1.1.4.3). 

 

Veiem, doncs, com aquesta aplicació amplia encara més el negoci del món de la moda a 

les xarxes socials i fa créixer encara més la realitat de la que hem anat parlant al llarg de 

tot el treball. En aquest sentit, no només fa créixer les possibilitats d’incrementar els 

guanys econòmics per part de les influencers, ja que són les que més venen, sinó que fa 

més fàcil a aquells que no compten amb tants seguidors treure rendiment de les seves 

publicacions i veure com la seva inversió en forma de temps compte amb un retorn 

econòmic. I és que, com explica la ja mencionada Lali Vergés, “A Instagram, amb 

10.000 seguidors no guanyes diners”, ja que no arribes a prou gent per a ser considerat 

un bon perfil amb el qual dur a terme una estratègia d’influencer marketing, “però a 21 

buttons, en canvi, en pots guanyar inclús amb menys”, ja que no depens tant del nombre 

de seguidors, tot i que és cert que, com més seguidors, més possibilitats d’obtenir 

benefici econòmic. 

Sense voler, però, qui en surt més beneficiat de tot això són les grans marques, que 

veuen com, igual que passa a Instagram, es fa una promoció del seu producte a través de 

Imatge 3. Captura de pantalla del meu 

perfil de 21 buttons on s’observa el 

meu benefici per la venta d’algun dels 

articles de les meves publicacions. 
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tots els usuaris de l’aplicació. El que sí que és cert, però, és que, mentre a Instagram 

això es produeix de forma gratuïta, a 21 buttons les marques es veuen obligades a pagar 

un percentatge del seu benefici per cada compra d’algun dels seus productes que es 

realitzi des de l’app. Igualment, però, els resulta beneficiós, ja que paguen únicament 

pel que venen sense necessitat d’invertir en una estratègia de màrqueting que pot ser que 

no els reporti un retorn. Així ho explica el CEO de 21 buttons: “Amb la nostra aplicació 

les marques paguen el que realment venen. El que volen les empreses és un retorn de la 

inversió i amb nosaltres el tenen assegurat” “És una manera de justificar les xifres en els 

seus departaments de màrqueting”, afegeix. De fet, marques com Berskha ja compten 

amb un perfil a 21 buttons i pengen les seves pròpies fotografies, cosa que els permet 

promocionar-se de forma gratuïta i reduir la inversió cada vegada que fan una venda des 

d’aquest perfil, ja que s’estalvien haver de pagar a una de les parts.  

A més, com explica perfectament Marc Soler, les marques tenen per primera vegada 

una eina que els ajuda a mesurar realment el retorn de la seva inversió. “A Instagram 

poden estar pagant una xifra perquè una influencer els faci un post sense saber si aquella 

inversió els està sent retornada”, ja que, a part dels likes que rep la publicació en qüestió 

i de l’estimació que poden fer, no tenen manera de saber quantes persones han comprat 

un dels seus articles gràcies a aquest. “Amb nosaltres, en canvi, obtenen aquestes dades 

de forma totalment precisa”. 

Amb aquesta aplicació veiem, doncs, com tota la realitat que hem anat presentant fins 

ara agafa encara una dimensió més gran. Els influencers veuen com el seu negoci creix, 

els que aspiren a ser-ho o a guanyar diners amb la moda cada cop tenen més eines per 

fer-ho i les marques veuen com la seva necessitat d’invertir en grans estratègies de 

màrqueting és cada cop més reduïda, amb la reducció de recursos econòmics i, en 

conseqüència, l’increment del benefici que això comporta. 
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PART 2 - Estudis de cas: la plasmació de la teoria en la realitat 

2.0. Introducció: presentació dels casos  

Al llarg de tota la primera part del treball hem vist el sorgiment dels grans líders 

d’opinió de l’actualitat d’ençà de l’aparició de la web 2.0 gràcies a les noves 

oportunitats que aquesta permetia. Hem vist com, de mica en mica i sobretot a partir de 

l’aparició d’Instagram, aquestes noves figures han anat canviant l’estructura del sector 

de la moda i han modificat el funcionament de les seves estratègies de màrqueting, les 

quals, davant la pèrdua de credibilitat de la publicitat tradicional per part dels 

consumidors, es van veure obligades a orientar-se cap al treball amb aquells actors que, 

ara, eren els que exercien la influència sobre la societat en temes de moda i bellesa.  

Ara, un cop vist tot això en el qual no m’esplaiaré al ja haver sigut tractat en força 

profunditat al llarg de les 45 pàgines anteriors, toca presentar alguns exemples concrets 

de figures que han sigut protagonistes de tot aquest procés i que ens serveixen, no 

només per demostrar la validesa de tot el presentat fins ara, sinó també per veure d’una 

forma molt més pràctica i aplicada com va aparèixer i ha anat evolucionant tot aquest 

fenomen que avui en dia ja és un dels principals protagonistes de la realitat del sector de 

la moda. Per fer-ho, em centraré en tres figures que, des del punt meu de vista, 

serveixen per entendre les diferents fases del procés, per veure com es passa de la base a 

crear la teva pròpia marca a través de tres processos diferents que acaben desembocant 

en el mateix lloc.  

A l’hora de llegir els exemples de cas, però, cal tenir en compte que aquests no 

representen la majoria dels influencers, sinó aquells casos en què el fenomen ha agafat 

més dimensió, anant més enllà de la simple existència com a objectes de màrqueting per 

convertir la seva persona en autèntiques marques. En aquest sentit, cal tenir present en 

tot moment que, malgrat trobar-se la majoria d’influencers desenvolupant una tasca de 

grans mecanismes publicitaris, els tres protagonistes d’aquesta segona part del treball 

mereixen ocupar aquestes pàgines per ser alguns dels que millor representen fins a quin 

punt ha evolucionat el fenomen central del present treball. 

Per elaborar aquesta part que ha de servir de suport una mica més pràctic de tota la 

teoria anterior intentaré, com he fet fins ara, explicar de la forma el més analítica, 

acurada i profunda possible les particularitats de cadascun dels tres exemples de cas 
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amb l’objectiu d’establir una relació el més fidel i coherent possible entre la seva realitat 

i tot allò presentat en la primera part del treball per així poder entendre millor com s’ha 

produït i ha evolucionat el fenomen influencer. 

Cal destacar que, lluny de presentar dades de seguidors, nombre de publicacions, abast 

d’aquestes, etc, he volgut utilitzar aquesta part per fer un breu recorregut en la història 

de cadascun dels protagonistes des que van iniciar el seu camí per Internet en les 

diferents plataformes fins a la seva total consolidació com a autèntiques celebritats i 

emprenedors del món de la moda. Això és així perquè he considerat que, d’aquesta 

manera, queda molt més il·lustrat tot allò que he anat presentant en el marc teòric. Al 

cap i a la fi, crec que, després de tot plegat, el més interessant és veure tot el procés de 

construcció d’aquestes figures, més que no pas presentar dades numèriques que donin 

pes a uns arguments que, considero, ja en tenen suficient. 

Per fer tot això he seguit dos processos paral·lels. Per una banda, he emprat aquell 

coneixement que m’ha proporcionat el seguiment dels tres protagonistes des de l’any 

2010 a Instagram i als seus blogs, així com tot allò que anat llegint d’ells des 

d’aleshores. Tot aquest llarg seguiment m’ha permès veure com han anat creixent en el 

sector i com, de mica en mica, han anat consolidant la seva figura i la seva marca 

personal. Per altra banda, aprofitant aquest seguiment que fa anys que faig de totes tres 

personalitats, he dedicat els últims 8 mesos a observar-los de forma molt més analítica, 

ja no tant com a observador passiu sinó molt més amb un caràcter reflexiu sobre allò 

que fan i allò que publiquen. Els he estudiat intentant establir relacions amb una realitat 

que porto observant des de l’any 2010 i amb tot allò que anava desenvolupament en el 

marc teòric del present treball. No volia equivocar-me a l’hora d’escollir els casos a 

analitzar i per això havia d’estudiar perfectament el fenomen influencer i les figures que 

creia que il·lustraven millor la seva dimensió i tot allò que jo volia exposar al llarg del 

marc teòric. En aquest sentit, he visitat el seu perfil d’Instagram cada dia; el seu blog un 

cop per setmana, ja que aquí la freqüència de publicació no acostuma a ser tan elevada; i 

la seva botiga online en el cas d’aquells que la tenien amb el seu respectiu Instagram 

amb una periodicitat quinzenal. I, com ja he dit, ho he estat fent amb una visió analítica 

i reflexiva, establint relacions amb el que jo fa anys que veig i pensant profundament 

per comparar la seva figura actual amb el que eren quan els vaig començar a seguir i 

analitzant la seva evolució.  
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Tot això, agafant sempre com a base el potencial i després ja real marc teòric, 

demostrant que tot el que hi he anat exposant no són simples suposicions meves, sinó 

una cada vegada més preocupant realitat. Demostrant que les dimensions que he dit que 

ha agafat el fenomen són reals, que la importància de les figures que el protagonitzen en 

les decisions de compra és d’allò més elevada, que han acabat esdevenint autèntics 

objectes de màrqueting i publicitat i que s’ha convertit en un fenomen social de grans 

dimensions amb unes conseqüències no massa esperançadores per un món cada cop més 

faltat de valors que haurien de ser bàsics i intrínsecs en cada persona.  
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2.1. Possibles casos a estudiar 

Malgrat decantar-me finalment per analitzar l’evolució de tres figures que veurem en el 

següent apartat al considerar, com ja he deixat clar, que són les que millor representen 

allò que pretenc il·lustrar i el qual he desenvolupat al llarg del marc teòric, són moltes 

altres les influencers que podrien incloure’s en aquesta part d’estudis de cas. A 

continuació, doncs, presento breument algunes d’aquestes figures que haurien pogut ser 

analitzades però que finalment he decidit excloure per diversos motius que justifico. 

 

2.1.1. Gala González 

Neboda d’Adolfo Domínguez, Gala González és, 

probablement, una de les fashion bloggers més influents del 

món i una de les precursores del fenomen influencer de moda 

a escala global i del street style a Espanya abans que esclatés 

la bombolla dels blogs. I és que, com molt bé explica María 

R. López en aquest article de El País26, ja l’any 2005, la 

gallega va inaugurar el seu primer perfil de Fotolog, on ja 

penjava els seus outfit, i només dos anys més tard, el 2007, 

llençava el seu blog de moda sota el nom de Amlul27, on ja 

penjava de forma molt més elegant i professional els seus 

looks i tractava, més enllà de la moda, temes d’estil de vida. 

Va ser amb aquest blog que va assolir l’èxit i el que li va servir perquè l’any 2016 el 

portal fashionista.com la considerés una de les 10 fashion bloggers més influents del 

món. sent l’única espanyola que hi figura. Amb una fama ja aconseguida, l’any 2009, de 

la mà de la firma del seu oncle, llança la seva primera col·lecció de moda: Music 

Collection, però mai arriba a llençar la seva pròpia firma. Actualment, el seu perfil 

d’Instagram compte amb més de 771.000 seguidors i una mitjana d’uns 10.000 likes per 

publicació i el seu blog és un dels més visitats del país.  

Tot plegat fa de Gala González una figura d’allò més digne de ser analitzada, però hi ha 

                                                 
26 María R. López (2016). “Gala González, entre los 10 blogueros de moda más influyentes”, El País: 

http://elpais.com/elpais/2016/03/17/estilo/1458212627_693259.html (Consultat el 18-05-2017). 

27 Gala González. Amlul, Gala González: http://www.amlul.com/ (Consultat el 18-05-2017). 
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diversos elements que l’han deixat fora. El primer, que el seu nombre de seguidors no 

resulta del tot suficient per incloure-la entre aquells que més influència tenen a 

Instagram. És cert que la seva feina se centra molt més en el blog, en allò escrit, però els 

tres influencers seleccionats són igualment potents en les diverses plataformes. El 

segon, que el fet de no comptar amb una marca pròpia que porti directament el seu nom, 

malgrat haver llençat la seva pròpia col·lecció l’any 2009 sota l’empara de la firma 

Adolfo Domínguez, fa que aquell personal branding que juga un paper important en el 

present treball no hagi estat tan explotat i, per tant, la seva figura no il·lustri plenament 

les dimensions que ha arribat a assolir el fenomen influencer.  

 

2.1.2. Alexandra Pereira 

També Gallega, Alexandra Pereira o més coneguda com a 

Lovelypepa, és una de les fashion blogger espanyoles amb 

més seguidors a Instagram: 1,4 milions, on rep una mitjana 

de més de 20.000 likes per publicació. Tot i que va 

començar centrant-se en la moda, ha acabat unint les seves 

tres passions: la moda, la fotografia i els viatges per crear 

un blog (lovely pepa28) i un perfil d’Instagram d’allò més 

atractiu on barreja la moda, els viatges i la decoració. Igual 

que totes les grans influencers, la seva fama li ha servit per 

col·laborar amb grans firmes i, a diferència de Gala 

González, sí que compte amb una firma pròpia anomenada 

LovelyPepaCollection. 

Sembla, doncs, que encara comptaria amb més motius que la nostra anterior 

protagonista per formar part dels estudis de cas, però, malgrat el seu important nombre 

de seguidors i la seva pròpia firma tampoc ha aconseguit (o no ha volgut) explotar tan al 

màxim la seva figura fins a arribar a convertir-se, més que una influencer, en una marca. 

És precisament el fet d’haver mantingut la seva condició d’influencer el que fa que 

tampoc representi el punt més elevat que fins al moment ha assolit el fenomen 

protagonista del present treball.  

                                                 
28 Lovely Pepa. Lovelypepa, Alexandra Pereira: http://lovely-pepa.com/ (Consultat el 18-05-2017). 
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2.1.3. Paula Gonu 

Paula Gonu és, sens dubte, una de les influencers més 

reconegudes entre els joves espanyols, especialment, els 

adolescents. I és que el seu tipus de llenguatge fa que 

aquest públic s’hi fidelitzi fortament. Prova d’això és el 

gairebé milió de seguidors que té a Instagram, on 

aconsegueix reunir una mitjana que supera els 150.000 

likes  per publicació. Precisament, va ser en aquesta xarxa 

social on va començar el seu camí cap el qual és ara. 

Seguint l’exemple de moltes altres influencers de moda va 

decidir posar-s’hi i amb la sort d’aquell que cau amb gràcia 

s’hi va consolidar ràpidament i les marques hi van 

començar a col·laborar. Potser per això Paula Gonu és un 

dels exemples més clars del poder visual d’Instagram a l’hora de vendre, ja que no 

compte amb cap blog on el llenguatge escrit tingui més importància. 

Dit això, cal dir que, de totes les que hem vist fins ara, Paula Gonu potser és la menys 

fashion influencer de totes. Perquè sí, va ser així com va començar a Instagram, però de 

seguida va ampliar els temes a tocar i va esdevenir més aviat un aparador de la seva 

vida privada que un blog de moda. Lluny de perdre públic, però, el va guanyar, perquè 

és el que, al cap i a la fi, agrada al públic adolescent. I això la va portar a crear un canal 

de YouTube on ja compte amb més de 495.000 subscriptors i on penja un contingut molt 

variat. Com dèiem en el marc teòric, vivim en un món on cada cop ens interessa més el 

que fan els altres com a forma d’entreteniment i és això el que ha sabut aprofitar Paula 

Gonu. 

És precisament per això que no crec que sigui un bon exemple del tema que ens ocupa, 

il·lustrant més aviat un altre fenomen que no pas el protagonista del present treball, 

malgrat ser, en part, influencer de moda. Seria un cas similar al que més tard veurem 

amb Dulceida, amb la diferència que aquesta última si que va més enllà i serveix de clar 

exemple pel tema que tractem.  
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2.1.4. Kristina Bazan 

Amb només 17 anys, la suïssa Kristina Bazan va dir als 

seus pares que volia deixar els estudis per viure 

d’Instagram. Ja aleshores hi havia penjat fotografies i 

semblava que el seu nombre de seguidors anava en 

augment. I així ho va fer. No només va seguir explotant la 

seva imatge a Instagram sinó que juntament amb el seu 

soci James Chardon va tirar endavant un blog anomenat 

Kayture29 que havia de servir com a suport d’Instagram. 

Allà hi va començar a penjar els seus outfit, amb un estil 

similar al de Chiarra Ferragni, que veurem més endavant. 

De fet, no només les van arribar a comparar, sinó que van 

començar a considerar la suïssa com una amenaça per l’imperi de Ferragni.  

En tot cas, aquell blog de moda original va anar evolucionant cap a una espècie de 

bitàcora, com la majoria de blogs de moda, cosa que no és casual tenint en compte que 

el públic interessat en moda, estil de vida, viatges, etc acostuma a ser d’un perfil similar, 

a part que les seves creadores formen part també d’aquest perfil. De mica en mica, 

Kristina Bazan es va anar fent un lloc en la xarxa i, actualment, amb només 22 anys, és 

una de les considerades fashion bloggers més influents del món, amb un perfil 

d’Instagram que reuneix més de 2,2 milions de seguidors i un blog que no es diferencia 

massa del de Ferragni, pel que no descartem que l’evolució d’aquesta jove suïssa sigui 

igual o similar a la que va viure la italiana en el seu moment. Fins al moment, però, 

malgrat ser un gran exemple de les oportunitats que ens han portat les xarxes socials i 

de tot allò que permeten, encara no representa del tot allò que pretenc mostrar en 

aquesta segona part del treball: les dimensions del fenomen influencer a través de la 

transformació d’alguns dels seus actors en autèntiques marques, ja que encara no ha 

acabat d’ampliar la seva condició d’influencer per convertir-se en quelcom més. 

 

 

 

                                                 
29 Kristina Bazan. Kayture, Kristina Bazan: http://www.kayture.com/ (Consultat el 18-05-2017). 
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2.1.5. Kendall Jenner 

Kendall Jenner, de la saga Kardashian-Jenner, és, sens 

dubte, una de les grans celebritats de tot el món 

juntament amb les seves germanes i germanastres. I, si 

bé és cert que la fama li ve donada per factors 

totalment aliens als seus mèrits i molt menys a la 

moda, la realitat és que és una de les grans influencers 

del món, amb ni més ni menys que més de 80 milions 

de seguidors a Instagram i una mitjana de likes per 

publicació que supera els 2 milions. Gràcies a tot 

l’imperi que s’ha construït al voltant d’aquesta família, 

Kendall, igual que les seves germanes, ha aconseguit crear una autèntica marca personal 

que s’adaptaria perfectament a les meves necessitats per aquest apartat si no fos per la 

manera en com ho ha aconseguit, totalment allunyada d’allò que caracteritza, 

generalment, el fenomen influencer. Perquè sí, té un blog de moda i estil de vida 

(Kendallj30), un perfil d’Instagram que respon força a les característiques dels dels 

influencers de moda i una marca personal amb un poder espectacular, però la seva 

essència és la de celebritat i no influencer i, per tant, no pot formar part dels estudis de 

cas. 

 

2.1.6. Marta Riumbau 

Aquesta jove de Sant Cugat del Vallès de 28 anys 

s’adequaria perfectament a allò que necessita aquest 

apartat si no fos pel poc nombre de seguidors que té en 

comparació amb les seves competidores i competidors. 

No té blog, però si un canal de YouTube amb més de 

520.000 subscriptors que fa la mateixa funció, ja que, 

lluny de fer el que fa Paula Gonu, se centra totalment 

                                                 
30 Kendall Jenner. Kendallj, Kendall Jenner: https://www.kendallj.com/ (Consultat el 18-05-2017). 
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en temes de bellesa, estil de vida i decoració, de forma que no deixa de ser una espècie 

de blog perfectament adaptat a aquesta plataforma; té un Instagram molt cuidat amb 

més de 428.000 seguidors on fa la típica tasca que fan els influencers; i compte amb una 

marca pròpia anomenada Mus & Bombon31. L’únic problema? Que segurament no ha 

tingut la sort que han pogut tenir altres com Dulceida i tota aquesta marca personal 

creada no ha tingut una repercussió suficient que faria que, sense cap mena de dubte, 

Marta Riumbau fos analitzada com a part dels estudis de cas. Diríem que representa una 

versió a petita escala d’aquestes grans influencers. 

 

2.2. Els casos seleccionats: el top del top 

 

2.2.1. Chiara Ferragni i The Blonde Salad 

Si algú no podia faltar com a part dels estudis 

de cas del present treball aquesta era, sense 

cap mena de dubte, la italiana Chiara 

Ferragni. Qualsevol una mica entès del món 

de la moda i els influencers em donaria la raó 

sense titubejar ni un segon. I és que la italiana 

és, als seus 29 anys, la gran it girl  del 

moment, tot i que a ella no li agrada que 

l’anomenin així. Ho ha reiterat en infinitat 

d’ocasions. Prefereix business woman. I no 

crec que li falti raó al decantar-se per aquest 

concepte. Al cap i a la fi, és el que és. Ha 

sabut fer d’allò que més li agrada un gran 

negoci que ha esdevingut part protagonista 

de tot allò que envolta el món de la moda i 

la bellesa en l’actualitat.  

Tot va començar l’any 2009 quan encara estava estudiant la carrera de dret a Milan. 

                                                 
31 Marta Riumbau. Mus & Bombon, Marta Riumbau: https://www.musbombon.com/es/ (Consultat el 18-05-2017). 
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Sentia verdadera passió per la moda i veia com la web 2.0 havia canviat tota l’estructura 

que fins al moment havia existit a Internet. Ara, aquesta nova tecnologia permetia a 

tothom convertir-se en creadors de contingut en la xarxa i ella ho volia fer. Com a jove 

que era tenia un domini elevat d’Internet i la seva visió de negoci era d’allò més gran i 

ambiciosa. Veia en aquestes noves possibilitats que permetia el nou escenari virtual 

l’oportunitat de compartir amb el món la seva passió. Volia compartir el seu bon gust 

per la moda i, a través de les seves publicacions, ajudar als altres a trobar aquell estil 

que buscaven. Ja hi havia altres que ho feien i s’havien aconseguit consolidar, com la 

britànica Susana Lua, més coneguda com a Susie Bubble, el filipí Bryan Boy, que ja 

hem vist en algun punt anterior del treball o l’espanyola Gala González que també hem 

vist. A part, també existien blogs sobre altres coses que havien començat a canviar la 

direcció d’aquestes relacions. Eren blogs especialitzats de gent que havia trobat en les 

noves tecnologies l’oportunitat d’endinsar-se en allò que dominaven i aprofitar el seu 

coneixement sobre l’àmbit concret per influir sobre els altres. A més, eren pàgines que 

generaven debat i portaven al màxim nivell la idea de social commons traslladada al 

coneixement. 

Ella, doncs, volia fer el mateix. Sempre havia somiat en dedicar-se a aquest món i veia 

en això l’oportunitat de començar a fer-ho, i més tenint en compte que altres que ho 

havien fet abans que ella havien triomfat. Tenia bon gust i estava ben al cas de tot allò 

que envoltava el sector que tant l’apassionava. Era, doncs, tota una experta i sentia que 

posicionant-se com a tal envers els usuaris podia captar la seva atenció i arribar-los a 

influir. El sector de la publicitat tradicional, a més, estava en crisi. La gent cada cop es 

creia menys els anuncis de la televisió i les diverses formes de publicitat que poguessin 

practicar les marques perquè sentien que els estaven enganyant. Veien que el seu únic 

objectiu era vendre a qualsevol preu sense importar-los gaire la qualitat del producte o 

els valors que es podien amagar darrere d’aquest. I va ser això, probablement, el que la 

va catapultar cap a l’èxit. 

I tot comença l’any 2009 quan tira endavant, juntament amb la seva parella d’aleshores 

el també italià Riccardo Pozzoli, el que acabaria sent el blog de moda més transitat del 

món: The Blonde Salad32. Es tractava d’una espècia de bitàcola on la jove blogger 

                                                 
32 Chiara Ferragni. The blonde salad, Chiara Ferragni: http://shop.theblondesalad.com/es_en (Consultat el 20-03-

2017). 

http://shop.theblondesalad.com/es_en
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italiana mostrava els seus outfit amb la intensió d’aportar idees a totes aquelles que 

busquessin una inspiració pel seu estil. Volia exercir l’assessoria d’imatge. A part, però, 

també parlava de temes d’actualitat del món de la moda aportant la seva opinió 

“experta” sobre noves col·leccions, passarel·les, tendències, etc. Era un blog personal 

en tots els efectes, un espai on plasmar allò que tant li agradava. 

 

 

 

 

 

 

En tot aquest escenari de crisi de la publicitat, de mica en mica, es comencen a 

consolidar nous referents (vegeu evolució de la piràmide d’influència en la primera part 

del treball). La gent ja no busca emmirallar-se en els anuncis de la televisió i en les 

figures que els protagonitzen, perquè saben que tot allò que se’ls mostra és una 

exageració fruit de l’únic objectiu de vendre un producte i consolidar una marca. Amb 

això, doncs, la gent busca nous referents. Busca algú que els guiï, que els digui què és 

millor i què és pitjor de forma totalment objectiva, movent-se al marge dels interessos 

capitalistes. I troben en els bloggers aquests nous referents. 

Amb tota aquesta realitat, Chiara Ferragni, igual que altres bloggers¸ no necessàriament 

de moda, comencen a guanyar seguidors. La gent els veu com algú proper, algú que es 

preocupa per ells, algú que fa el que fa únicament perquè és la seva passió i no pas per 

vendre un producte. Si quelcom els agrada, s’ho posen i ho recomanen als lectors. Si no, 

ho diuen obertament. No es mouen per cap tipus d’interès econòmic. Si, és evident que 

amb la seva feina busquen entrar i consolidar-se en el món de la moda, però no pretenen 

fer-ho com a objectes de màrqueting i publicitat, sinó com a crítics del sector, com a 

experts l’única finalitat dels quals és exercir d’intermediaris entre l’elit del món de la 

moda i la gent de carrer. És per això que la majoria de bloggers mostren una moda molt 

democràtica, uns outfit que no són excessivament cars i que, per tant, es troben a l’abast 

Imatge 11. Logotip de The Blonde Salad. Font: The Blonde Salad. 
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de la majoria.  

Quan parlàvem de l’e-commerce i l’affiliate marketing dèiem: “En aquells moments, 

com encara passa en la majoria de portals webs actuals, els beneficis que les bloggers 

treien de la seva feina provenien, principalment, de la publicitat inserida en la pàgina. 

Es tractava de pàgines que rebien moltes visites i, per tant, eren dignes de comptar amb 

inversió publicitària basada en la impressió de banners d’aquells que consideraven 

Internet una bona eina de captar públic. Aquesta publicitat no condicionava de cap 

manera la “línia editorial” dels blogs, però si que ho acabaria fent el nou model pel qual 

s’acabarien decantant moltes professionals del sector”. 

I així era. En aquests moments encara ens trobem en l’any 2009 i Chiarra Ferragni 

encara no ha explotat. Va guanyant milers de seguidors cada dia i, de mica en mica, es 

va consolidant com una de les bloggers més importants del món. L’important nombre de 

visites que rep a la seva pàgina la fan digne de rebre ingressos publicitaris en forma 

d’impressió de banners. Amb això, veu com allò que havia nascut fruit de la seva passió 

per aquest món comença a convertir-se en un negoci que acabarà esdevenint un gran 

imperi. De fet, ella buscava aquest mínim reconeixement econòmic per la seva feina. 

Normalment, no es treballa per amor a l’art. No pensava, però, en aconseguir uns 

ingressos que anessin més enllà d’això.  

La seva pàgina, però, va creixent en nombre de visites i la fama que es mou al voltant de 

la figura de la jove italiana és cada cop més gran, en part, gràcies a l’inici de la seva 

presència en la nova xarxa social d’Instagram, la qual li permet guanyar encara més 

visibilitat gràcies a les oportunitats que permet aquesta plataforma i que ja hem vist 

anteriorment. Amb tot això, Chiara veu la possibilitat de fer créixer el seu negoci. Les 

marques, a més, comencen a plantejar-se l’advocate marketing (vegeu apartat 1.2)  com 

a element central de les seves campanyes de promoció i veuen en la jove blogger 

italiana l’oportunitat de recuperar aquella credibilitat que ja no els permetia la publicitat 

tradicional.  

Aquesta confluència dels interessos d’ambdues parts fa que Chiara Ferragni comenci a 

firmar contractes de patrocini amb les marques més reconegudes del món: des de 

Mango fins a Chanel. Ara, els outfit que mostra en la seva pàgina i en el seu perfil 

d’Instagram estan construïts a partir de roba d’aquestes marques. El caràcter democràtic 
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que tenia abans s’ha perdut i amb ell ha marxat també el neutralisme i la naturalitat de la 

seva figura. El contingut que genera segueix sent el mateix, però el seu objectiu passa a 

ser un altre. Ja no pretén assessorar el seu públic, sinó vendre-li aquell producte que li 

paguen per promocionar. Tota l’essència inicial, doncs, s’ha perdut, passant a estar al 

servei, ara sí, del màrqueting i la publicitat. Però no es podia negar a fer-ho. És el que 

havia somiat sempre: estar a primera fila d’una passarel·la. A més, li pagaven per fer-ho. 

Què més podia demanar? Mentrestant, la seva pàgina The Blonde Salad esdevé també 

un e-commerce basat en l’affiliate marketing on ja no només podem buscar referents per 

vestir i tot allò relacionat amb el món de la moda sinó on també podem comprar aquella 

roba que es posa la influencer i així copiar completament la seva forma de vestir. 

Chiarra Ferragni ja ha explotat, però aquests són tan sols els fonaments del que acabarà 

sent, probablement, la gran pionera influencer i la més important emprenedora del món 

de la moda del que portem de segle. De fet, la revista Forbes33, ja la va situar el 2015 

dins la seva llista dels 30 talents per sota de 30 anys més influents del món. 

La figura de Chiara Ferragni, doncs, ja està del tot consolidada. Compte amb una 

important fama dins el sector i entre els usuaris d’Internet. El seu blog i la seva figura 

han perdut el seu caràcter inicial i ambdues coses han passat a estar al servei del 

màrqueting i la publicitat. Ha abandonat els seus orígens humils per convertir-se en una 

autèntica celebritat. 

Amb tot, arribem a l’any 2012 i tota l’expansió del seu negoci li ha servit per guanyar-

se una gran fama internacional que li ha permès convertir Chiara Ferragni en molt més 

que una influencer. Ara, ja ha esdevingut una marca i, com a tal, demana ser explotada. 

Quan en la primera part del treball parlàvem de com els i les influencers esdevenien 

marques dèiem: “Era evident que la gent comprava la roba que es posaven els 

influencers perquè volien ser com ells i posant-se la mateixa roba ho aconseguien. Amb 

això, però, no només copiaven el seu estil, sinó que vestien exactament igual i això els 

feia sentir com els seus ídols. I, si només amb això ja es generava aquest sentiment, què 

passaria si l’influencer no només vestís amb un determinat article sinó que, a més, en 

fos el dissenyador? La resposta era evident: aquest sentiment seria encara més gran”. 

                                                 
33 Forbes (2015). “30 under 30: art & style”, Forbes. https://www.forbes.com/30-under-30-2015/#/art-style  

(Consultat el 20-03-2017). 

https://www.forbes.com/30-under-30-2015/#/art-style
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I això és el que passa amb Chiara, que veu en tota la fama que envolta la seva figura 

l’oportunitat de “dissenyar” les seves pròpies peces de roba per aquelles marques que 

estiguin disposades a fer-ho. El fet de poder adquirir la roba que es posava a través de 

l’apartat de e-commerce de The Blonde Salad generava en els seus públics un sentiment 

de proximitat i empatia, que, posant-se la mateixa roba que la influencer se sentien com 

ella. Aquest sentiment, però, seria molt més elevat si, a més de posar-se la roba, aquesta 

fos dissenyada per ella. D’aquesta manera, Chiara comença a “dissenyar” les seves 

pròpies peces de roba per diverses firmes i les ven en la seva botiga on-line que forma 

part del seu blog, fent créixer així la seva condició de marca. Ho il·lustrem amb les 

següents captures de pantalla del portal The Blonde Salad:  

 

 

Imatge 12. Captura de pantalla de la secció “shop” de la página The Blonde Salad. Font: The Blonde Salad. 

http://www.theblondesalad.com/es  

http://www.theblondesalad.com/es
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Imatge 13. Captura de pantalla de la secció “shop” de la página The Blonde Salad. Font: The Blonde Salad. 

http://www.theblondesalad.com/es 

Imatge 14. Captura de pantalla de la secció “shop” de la página The Blonde Salad. Font: 

The Blonde Salad. http://www.theblondesalad.com/es 

http://www.theblondesalad.com/es
http://www.theblondesalad.com/es
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Ara, la categoria “shop” de la seva pàgina The Blonde Salad ja no compte només amb 

aquelles peces de roba que presenta en les seves publicacions, sinó també amb aquelles 

que ha “dissenyat” ella mateixa sota l’empara de les marques. I poso el terme 

“dissenyar” entre cometes perquè, probablement (no n’estic segur), ella es limita a 

donar algunes directrius que s’han de seguir pel disseny de les peces que han de formar 

part de la col·lecció de The Blonde Salad, però, en cap cas, hi treballa profundament 

com a dissenyadora estricta. Perquè s’entengui millor, seria un cas similar al de la 

relació entre els clubs esportius i la marca que el vesteix. En el cas del Barça, per 

exemple, Nike presenta un seguit de propostes al club que després aquest accepta o 

proposa modificar donant certes directrius a la marca japonesa. Doncs Chiara treballa, 

probablement, de la mateixa manera amb aquelles firmes que elaboren peces de roba per 

The Blonde Salad.  

En tot cas, amb això, el negoci de The Blonde Salad ha fet un pas més. Sota la fama de 

la seva propietària i editora ha esdevingut una marca comercial que ara permet a les 

seguidores de Chiara Ferragni vestir amb una roba que ha sigut “dissenyada” per ella, 

incrementant així aquell sentiment de vinculació amb la blogger del qual parlàvem 

abans.  

La italiana, però, no en tenia prou. I més tenint en compte el gran èxit que estava tenint 

la seva col·lecció de The Blonde Salad. Veia que el seu imperi encara podia créixer més 

fins a catapultar-la a la categoria de divinitat del sector. El llançament d’una firma 

pròpia era la solució. Tot el que havia anat fent tots aquests anys li havia servit per 

establir una xarxa de contactes amb dissenyadors i fabricants que li facilitaven tirar 

endavant allò que tenia en ment, de forma que el 2013 presenta la seva firma pròpia 

amb el nom de Chiara Ferragni34, amb tot un equip de disseny que se sumava al squad 

que ja li havien constituït quan Chiara havia començat a explotar. Al principi és només 

una marca de sabates, però de mica en mica va ampliant la seva oferta i en l’actualitat ja 

ven tot tipus de roba. Inclús fundes per l’iphone. El preu dels seus productes es mou 

entre els 35€ que costa la funda d’iphone més barata fins als 614€ que costa la bossa 

més cara, passant pels 125€ de la seva samarreta més bàsica i els 115€ d’una tovallola 

de platja. És una línia, doncs, força exclusiva. 

                                                 
34 Chiara Ferragni. Chiaraferragnicollection, Chiara Ferragni: http://www.chiaraferragnicollection.com/eu_en 

(Consultat el 21-03-2017). 

http://www.chiaraferragnicollection.com/eu_en
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Imatge 15. Captura de pantalla de chiaraferragnicollection.com. Font: chiaraferragnicollection. 

http://www.chiaraferragnicollection.com/  

Imatge 16. Captura de pantalla de chiaraferragnicollection.com. Font: 

chiaraferragnicollection. http://www.chiaraferragnicollection.com/  

http://www.chiaraferragnicollection.com/
http://www.chiaraferragnicollection.com/
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Tot això ha convertit Chiara Ferragni en l’emprenedora de moda més important del 

segle XXI i en la reina d’aquest món de les influencers per ser capaç de convertir 

aquella passió que va començar a mostrar al món a través del seu blog en un gran imperi 

que ha acabat jugant un paper fonamental en l’esdevenir del sector de la moda per tot el 

que ha motivat amb els seus èxits. I és que no només ha aconseguit crear un gran 

negoci, sinó que ha marcat un abans i un després en la història del sector de la moda i, 

probablement, també en la del màrqueting i la publicitat. No és d’estranyar, doncs, que, 

amb tan sols 29 anys, la seva trajectòria sigui estudiada en diverses facultats de Harvard. 

Actualment, totes les seves línies de treball li reporten uns ingressos anuals de més de 

10 milions de dòlars i sembla que el seu negoci no para de créixer amb ja més de 8 

milions de seguidors a Instagram i més de 100.000 vistes diàries a The Blonde Salad, 

dada que crida especialment l’atenció tenint en compte la situació de decadència en la 

qual ja fa anys que es troben els blogs a causa de l’aparició de plataformes que permeten 

una interacció més directa i eficaç amb l’usuari. El caràcter de marca i e-commerce de la 

pàgina és probablement l’explicació de què The Blonde Salad mantingui un nivell de 

trànsit tan elevat. Ara, doncs, amb el seu imperi ja del tot consolidat només queda 

esperar amb què més ens sorprèn la diva italiana. En tot cas, el que està clar és que ho 

haurà de fer per seguir mantenint el seu imperi a flota durant anys, ja que, difícilment, 

tot aquest escenari actual es mantindrà gaire temps més.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 70 ~ 
 

2.2.2. Mariano Di Vaio i NOHOW 

Si abans dèiem que Chiara Ferragni no podia 

faltar en aquest apartat, tampoc ho podia fer el 

seu compatriota Mariano Di Vaio, l’influencer 

masculí més important del món. Tot i que, a 

ell, probablement, pel que he pogut anar 

llegint des que el conec (pràcticament des dels 

seus inicis a Internet), tampoc li faria massa 

gràcia que el situï dins aquest grup. I potser 

tampoc li faltaria raó, però considero que, 

digui el que digui, se n’hi ha acabat 

convertint. Sí, no neix com a tal i la seva 

professió principal tampoc és la de 

influencer, però compte amb més de 5 

milions de seguidors a Instagram sobre els 

quals exerceix una important influència i, per tant, em veig obligat, d’alguna manera, a 

considerar-lo com a tal.  

Un cop feta aquesta breu introducció on he deixat de banda la seva informació 

biogràfica donada la seva exposició en els paràgrafs següents, toca presentar una mica 

aquest jove italià de 27 anys i anar a buscar els seus orígens en aquest món on ha 

aconseguit consolidar-se com una de les figures referents, uns orígens que, malgrat 

presentar similituds amb els de Chiara Ferragni, s’allunyen força dels de la diva italiana. 

I és que els inicis de Di Vaio, lluny dels blogs, tot i que aquests acabaran jugant un 

paper fonamental en el seu camí cap a la fama, es troben en la seva faceta de model, a la 

qual s’hi va començar a dedicar amb només 18 anys quan va abandonar el seu petit 

poble natal de Assisi (Perugia) per traslladar-se a Londres amb l’objectiu de formar-se 

com a model i intentar obrir-se camí en aquest món sent conscient que en la capital 

britànica podia gaudir de més oportunitats per fer-ho. Pensareu que per què explico tot 

això, però la veritat és que és necessari fer-ho per tenir una mica de perspectiva sobre 

aquest personatge per tal d’entendre molt millor com ha arribat fins on és ara. 

Així doncs, amb només 18 anys marxa a viure a Londres, on treballa un any com a 

model fins que decideix fer un pas més i marxar a Nova York per estudiar interpretació 

Imatge 17. Mariano Di Vaio. Font: Instagram Mariano 

Di Vaio.  https://www.instagram.com/marianodivaio/  

https://www.instagram.com/marianodivaio/
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en la New York Film Academy, sent conscient que, a part de poder tocar la seva segona 

gran passió, li permetia formar-se en un àmbit que també li seria útil per a la seva 

aleshores encara hipotètica carrera com a model. Després d’aquests dos anys de 

recorregut, decideix tornar a Itàlia, on la seva formació i la seva planta li permeten 

començar a treballar de model, treballant, en bona part gràcies a la seva agència i la seva 

ja presència a Instagram, amb algunes de les firmes internacionals més importants del 

món com Roberto Cavalli, Gucci, Hugo Boss, Roberto Cucinelli, Calvin Klein, etc.  

Amb això, comencem a veure, doncs, com els seus orígens són molt diferents dels de 

Chiara, sent un procés, per dir-ho d’alguna manera, a la inversa. Mentre Ferragni 

comença el seu camí a través d’un blog per després passar-se a Instagram acabant així 

d’explotar la seva imatge i de mica en mica anar potenciant la seva figura fins al que és 

ara, Di Vaio agafa la fama a través 

d’Instagram per després passar a 

crear un blog que l’acabarà de 

llençar a la fama. I és que, ja des de 

l’aparició d’aquesta xarxa social 

l’any 2010, Di Vaio compte amb 

presència a Instagram, emprant 

aquesta xarxa social com una 

plataforma on promocionar-se. En 

altres paraules, l’utilitza com una 

espècie de dossier de fotografies de 

model. La qualitat de les seves 

fotografies, la seva planta, el seu 

estil i la seva proximitat amb el 

públic li van permetre anar 

guanyant cada cop més seguidors i 

diverses firmes van veure en ell 

un perfil que s’adequava 

perfectament al d’un model 

professional en un moment on 

les marques ja s’havien adonat 

del fort mecanisme de 

Imatge 18. Captura del perfil d’Instagram actual de Mariano Di 

Vaio. L’estètica segueix sent la mateixa que en els seus inicis, 

emprant-lo com a portfoli. Actualment hi penja coses més personals 

per interactuar més amb els seus seguidors, però la línea general de 

les seves fotografies segueix sent la mateixa que en els seus inicis. 

Font: Instagram de Mario Di Vaio. 

https://www.instagram.com/marianodivaio/  

https://www.instagram.com/marianodivaio/
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reclutament que podien ser les xarxes socials. Tenia un físic excepcional per ser model, 

però el que era més important és que tenia un important nombre de seguidors (uns 

500.000 aleshores). Això feia que les marques s’asseguressin que allò que volien 

promocionar arribava a un gran públic i ho feia, a més, a través d’una figura que 

comptava amb l’admiració de molts. 

Gràcies a això, l’encara molt jove model italià va fer un pas de gegant, tant dins el 

sector de la moda com en la seva fama. Les campanyes que ara estava realitzant per 

aquestes importants firmes li permetien comptar amb unes fotografies de molta més 

qualitat que penjava a Instagram com a part del seu dossier. Això li va donar una imatge 

ara ja de model professional que el faria guanyar encara més seguidors i anar guanyant 

cada cop més fama dins el món de la moda. Ara, cobrava per realitzar aquestes 

campanyes i penjar aquestes fotografies, però la seva feina no anava més enllà de la de 

model. No feia res més que penjar aquestes fotografies com a part d’una campanya 

publicitària per a les marques, que davant la crisi de la publicitat, havien començat a 

canviar la publicitat tradicional en forma de cartells per una publicitat digital a través 

d’Instagram que al món de la moda li anava a la mida pel gran poder visual que tenia. 

Així doncs, només s’havien substituït els grans cartells del carrer per les petites 

fotografies d’Instagram. I Mariano Di Vaio s’havia convertit, entre altres coses, en un 

model d’Instagram, perquè aquests eren els nous models i aquesta era la nova forma de 

fer campanyes publicitàries en moda.  

Amb això, Di Vaio segueix guanyant molt seguidors. A part de les campanyes que 

realitza per les marques presenta els seus propis outfit en els quals els seus seguidors 

s’inspiren. De fet, lluny del que ell buscava amb el seu perfil d’Instagram, aquest 

comença a ser el tipus dels seus seguidors: persones que el segueixen per agafar idees 

per vestir. És clar que hi ha qui el segueix pel seu gran atractiu, segons l’han qualificat 

molts i moltes, però el seu principal rol, de forma totalment inconscient per part seva, és 

exercir de referent per aquells que busquen emmirallar-se en algú que tingui tant bon 

estil com ell per inspirar la seva forma de vestir.  

D’aquesta manera, aquell model que havia vist créixer la seva fama gràcies, en molt 

bona part, al seu perfil d’Instagram, veu que l’any 2012 ja s’ha convertit també en 

influencer. I dic també perquè ell segueix sent model. De fet, aquesta és la seva 

professió. El tema de influencer li ha vingut sol donat el nou panorama on les relacions 
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entre aquells que influencien i aquells que són influenciats s’han transformat a causa de 

les xarxes socials. A més, cal tenir en compte, com ja he apuntat en alguna ocasió 

anterior, que, actualment, ja és molt difícil separar tots dos perfils, almenys a la xarxa. 

La figura del model tradicional de passarel·la es troba clarament diferenciada del perfil 

d’influencer, però el d’aquells models d’Instagram o qualsevol xarxa social no se’n 

troba tant. Simplement, perquè la funció de totes dues figures acaba sent la mateixa i 

això fa que cadascun d’aquests perfils s’acabi convertint també en l’altre a mesura que 

va creixent el seu nombre de seguidors. Inclús la figura dels models tradicionals de 

cartells comença a confluir també amb les dues anteriors per la simple raó que són els 

models “digitals” els que comencen a guanyar presència en aquest àmbit, expandint-se 

d’aquesta manera el model d’advocate marketing que presentàvem en el marc teòric. 

Vèiem, doncs, com, al final, tot acaba girant al voltant dels i les influencers, que acaben 

esdevenint models o en els quals acaben convertint-se aquests. Tot acaba sent el mateix. 

Un exemple d’això el trobem en l’última campanya de Jesica Goicochea per Calcedonia 

o en el protagonisme de Dulceida (que veurem més tard) en l’anunci televisiu de 21 

buttons, tot i que el cas d’aquesta última no s’adapta del tot a això que presentem. 

En tot cas, tornant a Di Vaio, aquell mateix 2012, amb l’únic objectiu de crear quelcom 

que recolzi allò que fa Instagram decideix tirar endavant un blog personal sota el nom 

de MDVstyle35 que, com molt bé explica ell mateix en una entrevista que li feia el 

portal Fashion.hola el març del 2013, no pretenia ser res més, igual que el seu perfil 

d’Instagram, que un “portfoli de fotos de model”. De seguida, va veure, però, que li 

passava el mateix que a Instagram. Tenia uns usuaris que visitaven la seva pàgina per 

rebre consells i això va fer que es replantegés la seva idea de blog.  

 

 

 

 

 

                                                 
35 Mariano Di Vaio. mdvstyle, Mariano Di Vaio: http://www.mdvstyle.com/ (Consultat el 01-04-2017). 

Imatge 19. Logo MDVstyle. Font. MDVstyle.com. 

http://www.mdvstyle.com/  

http://www.mdvstyle.com/
http://www.mdvstyle.com/
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Va decidir evolucionar aquell “portfoli” original cap a, ara si, un blog personal on penjar 

consells de moda i bellesa. I, de mica en mica, hi va anar afegint coses: experiència en 

les diferents setmanes de la moda, estil de vida, decoració, tendències de tot tipus, etc. 

Tocava una mica de tot. I tot amb l’ajuda d’un equip que va anar creant a mesura que 

avançava el seu projecte i que l’ajudava a desenvolupar-lo, ja que és pràcticament 

impossible tirar endavant quelcom similar un de sol, i més tenint en compte l’altre 

vessant professional del personatge. En definitiva, MDVstyle s’havia convertit en un 

blog de moda. I, igual que The Blonde Salad, no va trigar a patir aquella evolució 

natural que sembla que han de tenir aquests blogs més consolidats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imatge 20. Captura de pantalla de la portada MDVstyle. Font: MDVstyle.com. http://www.mdvstyle.com/  

http://www.mdvstyle.com/


~ 75 ~ 
 

En les tres següents captures de pantalla del portal MDVstyle.com s’observen les 

diferents seccions de la pàgina. Cal tenir en compte que aquest és el blog actual. 

L’inicial comptava amb moltes menys categories.  

 

 

 

 
 

Imatge 21. Captura de pantalla de la secció d’estil de MDVstyle. Font: MDVstyle.com. http://www.mdvstyle.com/  

Imatge 22. Captura de pantalla de la secció de tendències de MDVstyle. Font: MDVstyle.com. 

http://www.mdvstyle.com/  

http://www.mdvstyle.com/
http://www.mdvstyle.com/
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Amb aquesta pàgina, Mariano Di Vaio acabaria d’explotar la seva imatge. Ara, ja es 

dirigia directament als seus seguidors i, malgrat la seriositat de la pàgina, ho feia amb 

un caràcter d’allò més informal, sobretot a través d’Instagram, on es mostrava d’allò 

més proper amb els seus seguidors, els quals tenien la sensació de conèixer-lo, cosa que 

millorava la seva fidelitat. Tot això generava aquell mateix sentiment d’empatia que 

explicàvem quan parlàvem de Chiara Ferragni. I, igual que va passar amb Chiara, les 

marques el van acabar d’explotar, tot i que ell es va mantenir molt més fidel a qui era.  

Di Vaio comptava, ja l’any 2013, amb un milió de seguidors a Instagram i un gran 

nombre de visites a la seva pàgina, de forma que era molt digne de ser utilitzat com a 

mecanisme de promoció, a part de la feina de model que ja portava fent feia anys. Era 

una figura influent que els seus seguidors veien com algú proper, de forma que, sumant-

se als contractes que ja firmava amb les marques per la seva feina com a model, 

aquestes van començar a practicar de forma més exhaustiva l’advocate marketing amb 

ell. No entrarem en detalls perquè, aquí, el procés és el mateix que pateix Chiara, però 

tot això el porta, igual que vèiem amb The Blonde Salad, a incloure una categoria 

basada en l’affiliate marketing, on es podien adquirir les peces de roba de les diferents 

marques que l’italià presentava en les seves publicacions.  

Imatge 23. Captura de pantalla de la secció de pentinat de MDVstyle. Font: MDVstyle.com. 

http://www.mdvstyle.com/  

http://www.mdvstyle.com/
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Tot això canvia, però, quan a finals d’aquell mateix 2013 tira endavant la seva pròpia 

marca: Nohow36, en un intent de fer el mateix que Chiara. Tenia uns seguidors que 

s’emmirallaven en ell a l’hora de vestir. Vestien com ell, molts cops, per la simple raó 

d’anar vestits igual que un dels seus ídols. I, igual que Chiara, Di Vaio i l’equip que 

havia anat creant de mica en mica per MDVstyle van veure en tot això una oportunitat 

d’ampliació del seu negoci aprofitant la marca en la qual ja s’havia convertit el jove 

italià que es va traduir en la creació d’aquesta firma (no ho explico més perquè és el 

mateix procés que ja hem vist quan parlàvem de Chiara Ferragni). A partir d’aquest 

moment, de l’apartat de “shop my look” hi desapareixen els outfits d’altres marques i 

passen a formar part d’aquesta secció només aquelles peces de roba de Nohow. No 

obstant això, manté pinzellades en altres seccions de la roba d’aquelles marques amb les 

quals té firmats contractes de col·laboració perquè promocioni els seus productes, tot i 

que de forma no tan abundant com abans. Ara, aquesta funció la deriva principalment a 

Instagram, convertint-se MDVstyle en un lloc on promocionar únicament la seva marca 

i a ell mateix i tractar tot allò relacionat amb les tendències, sent un blog personal amb 

aquest apartat de e-commerce. 

                                                 
36 Nohow. nohowstyle, Nohow:  https://nohowstyle.com/ (Consultat el 01-04-2017). 

Imatge 24. Captura de pantalla de la secció de botiga de MDVstyle. Font: MDVstyle.com. 

http://www.mdvstyle.com/  

 

https://nohowstyle.com/
http://www.mdvstyle.com/
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En un principi, aquest lloc web venia únicament productes de la marca, amb una oferta i 

una varietat que va anar creixent de mica en mica veient els èxits de vendes, però aquest  

2017 sembla que s’ha decidit tornar una mica als orígens de la secció de “Shop my 

look” de MDVstyle, venent també productes d’altres marques com Nike, Moschino, 

Roberto Cavalli, etc, introduint així, de nou, aquell model d’affiliate marketing que el 

blogger italià practicava en els inicis de l’apartat d’e-commerce del seu blog.  

En tot cas, deixant de banda aquest detall que no deixa de ser poc important en les 

alçades actuals, veiem que, amb tot això, Mariano Di Vaio s’ha convertit en quelcom 

més que un model o un influencer. Igual que Chiara Ferragni, ha esdevingut una marca 

personal que està d’allò més de moda. Una marca personal que va agafar encara més 

força l’any 2015 arran del llançament de col·leccions per Nohow que portaven 

directament el seu nom (MDV jewels, MDV shoes, etc, amb el qual, ara ja, el públic 

tenia la sensació que allò havia estat dissenyat per ell mateix, acabant-se d’aconseguir 

així aquell sentiment de proximitat per part de l’usuari amb la figura de Di Vaio que ja 

explicàvem quan parlàvem de Chiara. Ara ja s’havia acabat de consolidar la marca 

Mariano Di Vaio i es convertia en, probablement, una de les figures del món de la moda 

més influents del moment i en quelcom que anava molt més enllà d’un simple 

Imatge 25. Captura de pantalla de la portada del web de NOHOW. Font: nohowstyle.com. https://nohowstyle.com/  

https://nohowstyle.com/
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influencer. S’havia convertit, igual que Chiara Ferragni, en un autèntic emprenedor que 

havia sabut aprofitar a la perfecció una fama que li havia arribat per fortuna, perquè la 

sort sempre hi juga un paper important, i les oportunitats que permetia Internet per 

iniciar la construcció del que acabaria sent el seu gran imperi.  

Per tot això, Di Vaio suposa un altre clar exemple de tot allò que presentàvem en el 

marc teòric. Perquè representa fins a quin punt pot ser de gran el fenomen protagonista 

del present treball i perquè ens permet veure com han canviat les relacions d’influència 

entre els diferents actors i nivells socials i de quina manera tot aquest canvi de 

panorama que ha vingut propiciat, en gran mesura, per les xarxes socials i, en 

conseqüència, per l’increment de la hipocresia, la voluntat d’aparentar i l’aparició del 

sentiment de falsa esperança per part d’una societat cada cop més cegada per l’espessa 

boira que s’estén des del món del màrqueting i la publicitat, ha permès o ha provocat, 

segons com es miri, l’aparició i el creixement desmesurat del fenomen influencer. 

 

2.2.3. Dulceida: la consolidació de les it girl en el nostre país 

Després de visitar el país de la bota amb les 

dues figures anteriors, toca escombrar una 

mica cap a casa. I és que el nostre país, com 

no podia ser d’altra manera a causa de la 

important presència que la moda juga en la 

nostra societat, compte també amb importants 

influencers de renom que ha aconseguit 

consolidar la seva imatge, especialment, en 

els darrers 2 anys. Perquè aquí ens encanta la 

moda i la seguim. I, si a això li sumem el 

tradicional interès de la societat espanyola pel 

món del cor i l’emmirallament que sempre 

s’ha produït en personalitats d’aquest món tan 

mitificat, l’èxit de les influencers està més que assegurat. Si no, que li preguntin a Aïda 

Domenech, més coneguda com a Dulceida. Ella és, segurament, la influencer espanyola 

més coneguda, tot i que la seva història és força diferent de la dels dos protagonistes 

anteriors i, en el seu cas, la consolidació de la seva figura i la seva posterior marca 

Imatge 26. Dulceida. Font: Perfil d’Instagram  

de Dulceida. Font: Dulceida. 

www.instagram.com/dulceida/  

http://www.instagram.com/dulceida/
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personal ha vingut marcada per factors que podríem considerar aliens a la moda. En tot 

cas, crec necessari incloure-la en aquest grup d’influencers que han aconseguit explotar 

al màxim la seva condició de tals.  

Així doncs, la història d’aquesta jove catalana de 27 anys nascuda a Badalona comença 

l’any 2009 quan, motivada per la seva passió per la moda i veient a través de blogs que 

ja estaven consolidats les possibilitats que li permetia Internet per intentar entrar en 

aquell món que sempre havia somiat, 

decideix tirar endavant un blog al qual 

anomena Dulceida37. En aquells 

moments, Aïda Domenech 

(Dulceida), treballa com a dependenta 

del Zara i es troba sense estudis en 

cap camp, malgrat el seu somni ser 

actriu i tenir l’oportunitat d’estudiar 

interpretació. Es troba, doncs, 

treballant en el sector de la moda, 

però en el nivell més baix d’aquest. 

Ella, però, té ambició. Vol portar la 

seva passió per la moda més lluny i 

veu que els blogs de moda són una 

dinàmica en auge, de forma que 

decideix llençar la seva pròpia pàgina 

per portar el seu talent pel món de la  

moda i la bellesa més enllà. 

Sembla que, de mica en mica, comença a guanyar seguidors i seguidores que visiten la 

seva pàgina per trobar alguna inspiració a l’hora de vestir. I és que, principalment, en el 

blog, es dedica a això: a presentar outfit i consells de moda i bellesa que serveixin a 

altres persones per trobar el seu estil. El disseny de la pàgina no està precisament massa 

treballat (segueix igual en l’actualitat), però es dirigeix al seu públic amb un to d’allò 

més informal i això agrada, ja que ajuda als usuaris a veure-la com algú que és com ells, 

que no els intenta vendre cap producte i el seu únic objectiu és assessorar-los. La veuen 

                                                 
37 Dulcedia. Dulceida, Dulceida:  http://www.dulceida.com/ (Consultat el 25-04-2017). 

Imatge 27. Captura de pantalla del blog actual de Dulceida. 

Font: dulceida.com. http://www.dulceida.com/  

http://www.dulceida.com/
http://www.dulceida.com/
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com algú proper malgrat no conèixer-la, com aquella amiga que els ajuda a escollir la 

roba, com una persona experta que s’allunya de qualsevol tipus d’objectiu comercial.  

Amb tot això, l’any 2010, apareix Instagram i decideix començar a treballar amb 

aquesta plataforma que ràpidament havia començat a créixer al voltant del sector de la 

moda. Amb això, Dulceida té l’oportunitat de presentar un contingut diferent que, al cap 

i a la fi, s’adaptava millor a allò que buscava transmetre amb el seu blog. Ara, la 

dinàmica d’aquesta xarxa social li permetia comunicar el mateix (inclús més) podent 

prescindir dels llargs textos que escrivia en el blog. El contingut era molt més directe i 

s’adaptava, encara a més, a les necessitats d’una societat que, cada cop més, volia 

consumir molta informació en poca estona i fent un escàs esforç intel·lectual per 

comprendre-la. 

Així doncs, Dulceida comença a penjar fotos 

dels seus outfit¸ els seus pentinats i el seu dia 

a dia a Instagram i, acompanyada d’aquella 

sort que sempre juga un paper fonamental en 

els inicis de qualsevol cosa, va guanyant 

cada vegada més seguidors. Malgrat les 

paraules jugar poca importància en aquesta 

plataforma, les intenta aprofitar per dirigir-se 

als seus seguidors interactuant amb ells i així 

aconseguir que aquests sentin  proximitat i, 

en conseqüència, cada vegada més 

credibilitat envers la seva figura. Al cap i a 

la fi, era aquest el secret: no posicionar-se 

com a elits. O, almenys, fer-ho com unes 

elits diferents. 

De mica en mica, doncs, en un escenari de crisi de credibilitat de la publicitat 

tradicional, com ja hem vist anteriorment, aquestes noves figures es comencen a 

convertir en els nous referents socials. Com ja hem explicat de forma acurada en la 

primera part del treball, la societat les comença a veure com algú que és com ells, com 

figures que es mouen al marge de qualsevol tipus d’interès comercial malgrat, com ja ha 

quedat clar, no acabar sent del tot així, especialment, d’ençà de la posada en marxa 

Imatge 28. Captura de pantalla de l’actual 

perfil d’Instagram de Dulceida. Font: 

Dulceida. www.instagram.com/dulceida/ 

http://www.instagram.com/dulceida/
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d’estratègies de màrqueting que s’acabaran movent al voltant d’aquestes figures per part 

de les diverses marques. 

Tota aquesta realitat ajuda a Dulceida a anar guanyant cada cop més seguidors gràcies a 

presentar un contingut que s’adapta perfectament a allò que busquen els usuaris 

d’aquesta nova xarxa social anomenada Instagram. I tot això no passa per alt a tots 

aquells que es puguin veure interessats a tirar endavant campanyes d’advocate 

marketing amb ella. Les marques, doncs, comencen a col·laborar amb ella a través 

d’aquest tipus de campanyes i la catalana veu com allò amb el que sempre havia somiat 

es comença a fer realitat. Ara, ja treu benefici econòmic d’aquell projecte personal que 

havia iniciat per intentar trobar la sort de poder entrar en el món de la moda a través 

d’un mecanisme a través del qual ja ho havien fet i ho estaven fent d’altres arreu del 

món. 

Malgrat no explicar els mecanismes de col·laboració amb les diverses marques per 

tractar-se del mateix procés que ja hem descrit al llarg de tot el treball i també a través 

dels dos protagonistes anteriors, sí que cal dir que tot això obre les portes a Dulceida 

cap aquell objectiu que sempre havia tingut entre cella i cella. Amb tot això veu créixer 

cada cop més la seva fama, i és que un cop agafes la dinàmica de creixement ja no la 

pares. Instagram funciona així. Bé, de fet, les societats funcionen així. La gent sempre 

s’ha mogut per les masses i a Instagram no podia ser d’altra manera. En aquesta xarxa 

social, la gent va on hi ha els seguidors i això no fa més que alimentar de forma 

desmesurada el perfil d’unes figures la fama i, en conseqüència, el nombre de seguidors 

de les quals només es podrien veure afectats de forma negativa per una inactivitat 

prolongada o una situació de crisi que pogués malmetre la reputació de la personalitat 

en qüestió. 

En tot cas, el que acaba de portar Dulceida a la fama i el que l’acaba convertint en una 

marca no és tan concretament la moda, com sí que passava amb Chiara Ferragni i 

Mariano Di Vaio, sinó molt més la seva transformació en, més aviat, una figura del món 

del cor, malgrat en els seus inicis i fins més o menys el 2015 ser aquesta l’element 

central de la seva feina. I és que, mentre els altres dos actors protagonistes d’aquesta 

part del treball centren la seva feina i les seves diverses xarxes socials en la moda, sigui 

quin sigui el perfil de cadascun d’ells, emprant, de tant en tant, elements de la seva vida 

personal per guanyar proximitat amb els seus seguidors, Dulceida aconsegueix fer el 
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gran pas cap a la fama gràcies a convertir el seu perfil d’Instagram en una espècie de 

diari personal que girava entorn del seu dia a dia i els elements privats de la seva vida. 

Inclús hi ha qui li critica haver utilitzat la seva bisexualitat com a part d’una estratègia 

de màrqueting per potenciar encara més la seva imatge. Jo, però, prefereixo no entrar a 

valorar aquest aspecte i limitar-me a fer-ho sobre allò que m’ocupa. Sigui com sigui, el 

que no li treu ningú és la gran fama que va aconseguir amb tot aquest canvi de discurs 

en els seus missatges a Instagram, mentre complementava tot això amb unes entrades al 

blog que seguien la mateixa línia. Sí, seguia tocant la moda, però el seu perfil, ara, es 

corresponia molt més amb el d’una figura del cor, per anomenar-lo d’alguna manera. 

Tot això, evidentment, es produeix amb el suport d’un important equip que es dedica a 

explotar al màxim les possibilitats de la figura.  

Tot això serveix a Dulceida per convertir-se en quelcom més que una influencer. És 

famosa i, com en la majoria de famosos, els seguidors s’hi emmirallen. Volen ser com 

ells i copien, no només la seva forma de vestir, sinó també el seu estil de vida. I les 

possibilitats que això permet des del punt de vista comercial són enormes. Així doncs, 

Dulceida ja s’ha convertit en una marca que tenia eslògan inclús abans d’aparèixer. 

Amor. Tot és amor per Dulceida. I això agrada al públic adolescent. És per, també, coses 

com aquestes que dic que el seu salt a la fama es deu, en gran part, a factors aliens a la 

moda.  

Amb una marca personal ja del tot 

consolidada i uns seguidors que 

s’emmirallen en la blogger, toca fer un 

pas més en el seu negoci: crear la seva 

pròpia línia de roba i complements, en un 

cas més semblant al de les Kardashian i 

les Jenner als Estats Units que no pas al 

de Di Vaio o Ferragni pel tipus de 

celebritat i influencer que és. Així doncs, 

ja l’any 2016, llença Dulceidashop38, una 

botiga online que ven roba i complements 

suposadament dissenyats directament per 

                                                 
38 Dulceida. dulceidashop, Dulceida:  http://www.dulceidashop.com/ (Consultat el 26-04-2017). 

Imatge 29. Captura de pantalla de Dulceidashop.com. 

Font. Dulceidashop. http://www.dulceidashop.com/ 

http://www.dulceidashop.com/
http://www.dulceidashop.com/
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Dulceida,  ampliant així la seva línia de negoci. Aprofitant el llançament de la seva 

pròpia línia de moda, aquell mateix any, organitza el “Dulceweekend” patrocinat per 21 

buttons, una espècie de mercat que havia de servir a la influencer per promocionar i 

vendre la seva nova marca, així com també per vendre tota aquella roba que ella 

mateixa havia lluït en alguna fotografia, comptant així el mercat, també, amb la 

presència de diverses marques amb qui Dulceida havia col·laborat i que servirien a la 

catalana per incrementar encara més els ingressos derivats d’aquest festival, ja que, com 

no podia ser d’altra manera, s’acabaria emportant un percentatge de benefici per cada 

venda realitzada per cadascuna de les marques. L’èxit de l’esdeveniment va ser que tal 

que es tornarà a repetir aquest 2017 durant els dies 8 i 9 de juliol.  

Tot això no fa més que demostrar la gran marca en la qual s’ha acabat convertint 

Dulceida. Una marca que, a part de tot el presentat, li ha servit per, inclús, participar 

com a coach en un programa de televisió de Divinity (Mediaset) anomenat Quiero ser39 

que es va emetre durant l’estiu del 2016 i que tindrà segona temporada aquest any. 

Aquell mateix 2016, per si el boom de Dulceida encara no havia sigut suficient, decideix 

llençar també un canal de Youtube anomenat Dulceidatv40, que li servirà per interactuar 

encara més amb els seus seguidors i millor aquell engagement tan important a Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Sigui com sigui, tot plegat ha convertit Dulceida en la gran influencer del nostre país, 

                                                 
39 Divinity. “Quiero Ser”,  Divinity: http://www.divinity.es/quieroser/ (Consultat el 26-04-2017). 

40 Dulceida. Dulceidatv, Dulceida:  https://www.youtube.com/user/aidadomenech (Consultat el 26-04-2017). 

Imatge 30. Captura de pantalla del canal de Youtube de Dulceida. Font. Dulceidatv. 

https://www.youtube.com/user/aidadomenech 

http://www.divinity.es/quieroser/
https://www.youtube.com/user/aidadomenech
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amb una marca personal del tot consolida i uns ingressos que ja superen els 6.000 euros 

mensuals només en matèria de promoció de firmes de moda segons un article de 20 

minutos del passat mes de juliol. Uns ingressos als quals caldria afegir aquells beneficis 

derivats de la seva línia de roba i complements, així com de la seva línia de perfum 

presentada el passat mes de març sota el nom de Mucho Amor; de la seva participació 

en el programa Quiero Ser; i del seu festival “Dulceweekend” que, com ja hem dit, 

comptarà amb una segona edició aquest proxim mes de juliol. 

Ara, després d’haver fet aquest breu repàs per la història de Dulceida, espero que s’hagi 

entès el motiu pel qual la considero una influencer diferent dels altres dos protagonistes 

d’aquesta part del treball, però el perquè, malgrat tot, a causa dels seus inicis i la vessant 

de influencer de moda que segueix mantenint, he cregut convenient incloure-la en el 

present treball com a actor fonamental per acabar d’il·lustrar tota la realitat exposada al 

llarg d’aquestes més de 70 pàgines. Dulceida representa un cas diferent, igual que 

Ferragni i Di Vaio ho són també entre ells, i això no fa més que aportar una visió més 

àmplia de tot aquest escenari mostrant que, al cap i la fi, són moltes les formes i els 

factors a través dels quals es pot arribar a un mateix objectiu. I precisament per això és 

convenient tancar el present treball amb el següent apartat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 86 ~ 
 

Valoració conjunta dels casos estudiats i conclusió 

Al llarg del treball hem vist com apareixia, evolucionava i es consolidava el fenomen 

influencer. Com quelcom que va sorgir de la passió d’algunes persones i d’una voluntat 

general de la societat d’aprofitar les noves eines per convertir-se en líders d’opinió i 

comptar amb un capital mediàtic que sempre havia anhelat s’ha acabat convertint en una 

autèntica professió i en un fenomen social que va més enllà d’una simple moda 

passatgera. Ho hem vist a través d’un marc teòric que ens ha ajudat a construir una base 

conceptual i teòrica sobre la realitat del fenomen, però, especialment, a través de tres 

estudis de cas que ens han servit per il·lustrar tota aquella dimensió que aquest ha 

acabat assolint. 

A partir de tres protagonistes hem descobert fins a quin punt poden arribar a ser de 

potents les noves eines que ens proporciona el món digital i fins a quin extrem es pot 

arribar a convertir una persona en una autèntica marca, quedant constatat, un cop més, 

el poder del màrqueting i la publicitat en un món actual marcat, sovint, per una pèrdua 

de personalitat individual que resulta ser més gran que mai. 

Chiara Ferragni, Mariano Di Vaio i Dulceida ens han ensenyat com, en el context actual, 

tan marcat per una gran voluntat d’aparença, per un interès injustificat per allò que fan 

els altres i per, al cap i a la fi, una pèrdua de respecte cap a la nostra persona i la nostra 

llibertat individual, el personal branding ha assolit uns límits inimaginables en els inicis 

de l’ús del concepte. I ho han fet a través de tres processos diferents amb un mateix 

desenllaç que també ens han servit per adonar-nos que, lluny d’una única plataforma, 

l’èxit depèn de saber-la utilitzar i, per descomptat, com sempre, del factor sort.  

I és que totes tres figures, malgrat tenir inicis diferents, han acabat al mateix lloc. Ja 

sigui a través d’un blog, d’Instagram o d’un canal de YouTube, totes tres protagonistes 

han sabut aprofitar les oportunitats que en el seu moment se’ls van presentar per crear 

autèntiques marques personals. Unes marques personals que, més que en influencers, 

les han acabat convertint en autèntiques celebritats. I és que, ara, la seva activitat en la 

xarxa ja no passa únicament per allò referit únicament al sector de la moda o la seva 

professió, sinó per tot allò referent també a la seva vida, al seu dia a dia. Perquè és això 

el que els usuaris volen: sentir que coneixen la persona que admiren i sentir una espècie 

de lligam emocional que els fa mantenir-s’hi fidels. Ja no és una marca el que ven, és 
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una persona, encara que aquesta en ella mateixa sigui una marca. Avui en dia, com se’ns 

ha insistit al llarg d’aquests quatre anys de carrera, són les històries personals les que 

venen i això no en deixa de ser un exemple més. Al cap i a la fi, són històries personals 

el que ens venen els influencers.  

Suposo, però, que arribarà un dia en què tota aquesta realitat actual desapareixerà o, si 

més no, canviarà, com ha passat sempre al llarg de la història. Igual que va passar en el 

seu moment amb la publicitat tradicional, això també entrarà en crisi i s’haurà d’optar 

per noves estratègies de màrqueting i publicitat. Potser la solució passa únicament per 

un canvi de plataforma, com ja fa un temps que estem veient amb YouTube, que sembla 

que comença a acollir amb força els youtubers que parlen de temes de moda. Al cap i a 

la fi, encara potencia molt més aquesta interacció amb el públic i aquesta proximitat que 

tant agrada i que tants beneficis els ha portat fins ara en altres plataformes. O potser la 

solució és més complexa i implica tornar a reinventar-se com va passar en el seu 

moment amb el pas dels blogs a Instagram. Qui sap.  

En tot cas, crec que, lluny de desaparèixer, el fenomen influencer seguirà amb nosaltres 

un temps més. Això sí, el missatge haurà de canviar i amb ell ho haurà de fer també la 

forma. I ho crec així perquè sempre han sigut persones a qui hem copiat, fos a través del 

mitjà que fos. Ho hem vist en el marc teòric amb l’evolució de les piràmides 

d’influència. Avui en dia, el gran mitjà a través del qual ho fem és Internet i no 

m’imagino un món sense i és precisament per això que tampoc m’imagino un món 

sense influencers. Perquè tots dos coexisteixen en el món actual i es retroalimenten i, 

per tant, ara per ara, se’m fa molt difícil o gairebé impossible imaginar-me l’absència 

d’aquests autors. No obstant això, com ja he dit, suposo que el fenomen es reinventarà i 

s’autoregularà. Hauria de fer-ho. Perquè com molt bé apuntava la model, fotògrafa i 

experta en moda Marina Muñoz en una entrevista que li feia el passat mes de Novembre 

per un altre treball, amb la dinàmica actual, arribarà un moment en què hi haurà moltes 

persones amb molts milers de seguidors i, per tant, tot deixaria de perdre sentit. A més, 

s’ha demostrat que, de moment, es tracta d’un fenomen sense sostre i les conseqüències 

socials de tot plegat poden esdevenir encara més greus. 

I és precisament això sobre el que hem de reflexionar especialment. Lluny de preguntar-

nos quin serà el futur de tot plegat, ens hauríem de qüestionar, sobretot, el paper que 

juguem tots i cadascun de nosaltres en tot aquest escenari on vivim constantment 
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moguts per les masses encegats per tot allò que el sistema capitalista ens marca que hem 

de fer i ofegats per una rutina que ens ve constantment imposada sense parar-nos a 

analitzar tot allò que ens envolta. Potser, de tant en tant, ens hauríem de parar a 

reflexionar sobre la nostra existència i plantejar-nos si, de veritat, és així com volem 

viure, guiats per les masses frustrats per no tenir gaire control sobre el nostre esdevenir i 

plegats de dificultats per assolir allò que realment anhelem. Al cap i a la fi, es tracta de 

reflexionar sobre la nostra condició d’éssers lliures. Fóra bo pensar-hi de tant en tant. 
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