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1. Introducció 

En els darrers anys, l'audiència social s'ha convertit en una poderosa eina per 

incentivar l'audiència tradicional i millorar la relació dels formats televisius amb els 

seus públics (Quintas-Froufe y González-Neira, 2014). Aquesta tendència a l'alça ha 

obligat a cadenes de televisió tradicionals a apostar per programes innovadors que 

s'acostin a les noves inquietuds i necessitats dels espectadors.  

L'audiència social participa activament en el devenir de la programació i demana un 

intercanvi vertical i bidireccional d'informació. L'actitud de l'usuari deixa de ser lineal i 

es converteix en experiencial (Quintas-Froufe y González-Neira, 2014). L'usuari deixa 

de voler ser únicament un espectador passiu i demana ser escoltat per tal de formar 

part del relat. Perquè un programa de televisió els resulti atractiu, els nous 

espectadors/usuaris necessiten convertir-se en part de la narració. 

Aquesta idea és pot relacional amb el concepte transmèdia a la televisió tot i que 

aquest va molt més enllà. Henry Jenkins (2011), un dels principals teòrics del 

concepte, defineix el transmèdia com un procés vanguardista de transmissió de 

missatges, temes o històries a una audiència massiva a través de l'ús enginyós i ben 

planificat de múltiples plataformes per tal de crear una lleialtat i compromís intensos a 

llarg plaç (Jenkins, 2011).  

L'any 2017 va reaparèixer a la televisió pública espanyola, RTVE, un dels programes 

més històrics de la cadena. Un talent musical que va revolucionar la industria i els 

programes d'entreteniment a Espanya l'any 2001: Operación Triunfo. El talent musical 

va tornar el 23 d'octubre de 2017, després de 6 anys desaparegut i ho va fer amb un 

plantejament transmèdia. Un dels motius que van dur al programa a apostar per 

aquest tipus de producte va ser perquè d'aquesta manera podia resultar més sezill 

generar engagement en el seu target, joves de 18 a 24 anys. Aquest grup social, tal 

com veurem més endavant, cada cop s'allunya més de l'audiència tradicional i passa a 

convertir-se en audiència social, .  

Al llarg d'aquest treball s'explicaran diferents conceptes com ara audiència social o 

transmèdia amb l'objectiu d'analitzar posteriorment el desplegament i l'impacte 

generats per l'edició 2017 del concurs OT.  

Els motius que m'han dut a l'elecció d'aquest tema són diversos. En primer lloc, l'he 

escollit per afinitat temàtica: he estat seguidora del talent durant tota l'edició per la qual 

cosa conec el seu funcionament i el seu desenvolupament. En segon lloc, ha estat un 

programa molt comentat pel seu desplegament multimèdia i per tractar-se del primer 
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programa de televisió a Espanya que ha comptat amb aquest tipus de plantejament. 

En últim lloc, l'èxit del producte transmèdia ha estat tal que podria suposar un abans i 

un després en la manera com es plantegen els programes d'entreteniment amb target 

juvenil. OT2017 podria haver suposat un canvi de paradigma en la manera com es veu 

la televisió a Espanya.  

Ha estat sobretot aquest últim motiu el que ha despertat el meu interès en el tema i ha 

fet que, finalment, em decidís a investigar en profunditat el programa amb l'objectiu de 

conèixer els seus punts forts i les claus del seu èxit.  

Per a desenvolupar aquest treball s'han plantejat una sèrie d'objectius i hipòtesis que 

s'esperen corroborar o desmentir al final d'aquestes pàgines.  

En primer lloc, l'objectiu principal del treball és analitzar com ha canviat la manera de 

veure la televisió gràcies a l'ús  de les noves tecnologies. La hipòtesis plantejada és 

que la repercussió que ha tingut el programa OT2017 ha anat molt més enllà de 

l'emissió de les gales dels dilluns -retransmeses per televisió- gràcies a l'ús de les 

xarxes socials i de la resta de plataformes utilitzades oficialment pel programa.  

Com a objectius específics, comprovar l'impacte que el programa a tingut a les xarxes 

socials. La hipòtesis plantejada és que l'impacte que OT2017 ha tingut a les xarxes 

socials ha estat major que als mitjans tradicionals, en aquest cas la televisió.  

Un altre dels objectius específics plantejats ha estat conèixer els hàbits de consum del 

target del programa. Saber a través de quines plataformes consumien els continguts. 

La hipòtesis que es planteja és que la majoria consumia més contingut a través de les 

xarxes socials que no pas pels mitjans tradicionals.  

Finalment, com a últim objectiu, hi ha determinar si aquest tipus de model podria 

suposar un canvi de paradigma en la manera de fer televisió. És a dir, conèixer si els 

resultats són prou bons com perquè altres programes comencin a desenvolupar 

productes amb característiques transmèdia similars. La hipòtesi que se sosté és que 

aquest programa podria provocar un canvi de paradigma en els hàbits de consum 

televisiu.  

Al llarg d'aquestes pàgines, s'intentarà donar resposta a aquests objectius alhora que 

s'aprofundirà més en el concepte transmèdia i en el que aquest ha suposat per a 

OT2017.    
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2. Metodologia 

Per assolir els diversos objectius del treball, descrits en l'apartat anterior, s'han dut a 

terme mètodes diversos per a la recollida de dades.  

En primer lloc, s'han analitzat diferents articles especialitzats per tal de poder construir 

un marc teòric que definís de la forma més acurada possible els conceptes d'audiència 

social i de transmèdia. Alhora, també s'ha realitzat un clipping de premsa per tal de 

poder conèixer la història del programa Operación Triunfo al llarg dels anys i, sobretot, 

per conèixer el desenvolupament i la repercussió de l'edició 2017. 

Per a analitzar l'impacte que el concurs ha tingut a les xarxes socials, s'ha fet un estudi 

en profunditat dels diferents perfils oficials a les diverses plataformes utilitzades pel 

programa. També s'ha fet un seguiment més o menys intensiu de la seva activitat per 

a conèixer el seu ús majoritari i saber si, efectivament, s'estava davant d'un producte 

transmèdia.  

A l'hora d'analitzar les dades de les diferents xarxes socials, s'han utilitzat mètodes 

quantitatius diferents. Per una banda, algunes de les informacions que apareixen en 

aquest treball han estat realitzades per mitjans de comunicació o experts. Altres, com 

és el cas d'Instagram, han estat analitzades per l'autora d'aquest treball. Per a fer-ho, 

s'ha utilitzat l'eina SocialBlade que serveix per calcular els followers d'un determinat 

perfil a les xarxes Instagram, Twitter i Youtube. També calcula l'evolució de seguidors 

en un període de temps determinat.  

A més, altres dades s'han agafat directament dels perfils oficials que Operación 

Triunfo té en cadascuna d'aquestes plataformes. Per exemple, per conèixer el número 

d'escoltes de les diferents cançons del programa a la plataforma Spotify s'ha consultat 

directament a aquesta. Igual s'ha fet amb el nombre actual de seguidors a Instagram 

dels concursants o del nombre de visualitzacions a les actuacions de les gales a 

Youtube.  

Pel que fa a l'anàlisi de la premsa, s'ha estudiat La Vanguardia, ja que és un diari 

generalista d'abast nacional i, per tant, els seus continguts arribaven a un gran nombre 

de lectors.  

En aquest treball també s'ha realitzat una enquesta a 100 persones, homes i dones, 

d'una edat compresa entre els 18 i els 24 anys- el target del programa-. En total, se'ls 

han plantejat 8 preguntes amb la finalitat de conèixer a través de quines xarxes socials 

consumien el programa i també per saber la seva opinió sobre l'estratègia 
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desenvolupada pel programa. L'enquesta s'ha realitzat amb el programa 

SurveyMonkey.  

Per a la realització d'aquest treball s'han hagut de tenir en compte també algunes 

limitacions. En primer lloc, la dificultat per trobar algunes dades d'engagement en 

algunes de les plataformes, ja que la informació no està assequible al públic fàcilment.  

En segon lloc, la mostra obtinguda per a les enquestes que si bé si que és el target del 

programa tampoc és absolutament representativa perquè ha estat repartida entre 

persones amb estudis superiors. Quan OT defineix el seu target no exclou a persones 

amb menys nivell d'estudis.  

Finalment, la dificultat d'analitzar tot el contingut penjat pels seguidors del programa. El 

desplegament de la comunitat ha estat tal que és molt difícil comptabilitzar o estudiar  

tot el material compartit. Tampoc es pot saber amb certesa quines plataformes no 

oficials han utilitzat els usuaris per a compartir contingut. Aquesta part del treball l'he 

realitzada en base al meu propi coneixement sobre el contingut compartit en certes 

plataformes.    
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3. Marc teòric 

3.1. Antecedents del programa Operación Triunfo  

3.1.1. Què és Operación Triunfo? 

Operación Triunfo és un programa de televisió creat per l'empresa Gestmusic-Endemol 

que combina els continguts musicals amb el talent show i que barreja elements propis 

del reality show. El programa segueix la formació artística d'un grup de joves 

concursants -16- que viuen aïllats en una casa i que busquen fer-se lloc dins l'escena 

musical.  

El concurs es planteja com un talent en el qual aquests aspirants competeixen entre si 

per tal d'aconseguir assolir el seu objectiu, guanyar el programa i aconseguir iniciar la 

seva carrera musical. A més, també forma als concursants en diverses àrees- 

interpretació, tècnica vocal, etc- i els ajuda a trobar el seu estil personal i el seu gènere 

musical.  

El concurs està dissenyat en format acadèmia, és a dir, compta amb un director- que 

ha anat canviant al llarg de les edicions- i amb una sèrie de professors- que també han 

variat- que setmana a setmana ajuden als aspirants a assolir els seus reptes. Un cop a 

la setmana, s'emet una gala per televisió on es mostra l'evolució d'aquests 

concursants.   

Durant aquesta gala, els participants presenten un tema o temes musicals, que han 

estat treballant durant la setmana, a un jurat. Aquest està format per un seguit de 

professionals que s'encarreguen d'avaluar i nominar els quatre pitjors aspirants de la 

gala. Un d'ells se salva gràcies al vot del professorat de l'acadèmia i un altre se salva 

gràcies al vot dels companys. Al final de la vetllada, queden dos concursants nominats 

que seran exposats a l'audiència perquè sigui aquesta la que decideixi qui abandona 

finalment l'acadèmia. Aquesta decisió fomenta l'engagement de l'audiència, ja aquests 

poden participar i les seves decisions tenen conseqüències en el programa.     

El programa no només se centra en la vessant musical sinó que, a més, també mostra 

la convivència diària entre els participants i els conflictes o situacions que deriven 

d'aquesta.  

Operación Triunfo va suposar un canvi en la televisió a Espanya. Va ser la primera 

vegada que s'emetia per televisió un talent d'aquestes característiques. El programa 

es va ser presentar amb un model narratiu i amb una estructura argumentativa 
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concreta que van ser claus pel seu èxit i que, avui en dia, segueixen marcant la 

diferència (Càceres, 2002). 

L'estructura argumentativa que mostra se sosté sobre dos eixos: els personatges i la 

seva funció en el relat, d'aquí que s'interpreti com un model narratiu. (Càceres, 2002). 

Els personatges que intervenen són els 16 concursants, el claustre de professors, els 

experts que els avaluen i el públic o audiència. Aquests personatges tenen una funció 

concreta dins el relat, en el cas dels concursants, els grans protagonistes, superar una 

sèrie de reptes amb la finalitat d'aconseguir un objectiu.  

Al llarg de totes les edicions, el target del programa sempre ha estat el mateix, els 

joves. La majoria d'estratègies de comunicació s'han dissenyat per impactar-los a ells. 

És cert però que, finalment, el públic del programa va ser molt més divers.  

Des de la seva estrena l'any 2001, el format s'ha exportat a un total de 31 països: 

Argentina, Bèlgica, Brasil, Burundi, Xile, Geòrgia, Ghana, Grècia, Índia, Itàlia, 

Kazakhstan, Kenya, Libèria, Mèxic, Moldàvia, Nigèria, Perú, Filipines, Polònia, 

Portugal, Romania, Rússia, Rwanda, Sèrbia, Sierra Leone, Sudàfrica, Tanzània, 

Turquia, Uganda, Ucranïa, Estats Units (Gestmusic, 2018).  

3.1.2. OT1 

La primera edició d'Operación Triunfo es va estrenar el 22 d'octubre de l'any 2001. Va 

comptar amb un total de 16 concursants que van conviure aïllats en una acadèmia fins 

el 18 de març de 2002, dia en que es va emetre la gran final. El programa va estar 

presentat per Carlos Lozano.  

La primera edició d'Operación Triunfo ha estat una de les més exitoses fins la data i 

també una de les que més estrelles ha donat al panorama musical espanyol: Rosa 

López, David Bisbal, David Bustamante, Gisela, Chenoa o Manu Tenorio, entre 

d'altres.  

Les audiències de les gales de la primera edició d'Operación Triunfo han estat les més 

altes de la història del programa. No obstant això, el creixement d'espectadors va ser 

progressiu al llarg de les gales. A continuació, un gràfic on es veu l'augment de 

l'audiència al llarg del programa:  
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Gràfic 1 

Audiència de les Gales d'Operación Triunfo 1 en milions d'espectadors 

 

 

El programa va començar amb un èxit moderat d'audiència. De fet, durant la primera 

gala, es va aconseguir reunir el 22.1% del share. Una dada no gaire elevada si es té 

en compte que va ser emès a la televisió pública -abans de l'arribada de la TDT- en 

horari de màxima audiència. La segona gala va reunir una audiència similar.  

Després de la primera expulsió, l'audiència va començar a incrementar fins a arribar a 

3 milions d'espectadors (23% de share). A finals de desembre, ja hi havia una 

audiència fidel de més de 5 milions d'espectadors que, a més, setmana rere setmana 

situaven el CD oficial de les gales en els llocs més alts de les llistes de ventes.  

Durant les setmanes de Nadal, els concursants van abandonar temporalment 

l'acadèmia i va ser aleshores quan van començar a ocupar portades de revistes i diaris 

del cor fet que va afavorir a que, després de les vacances, l'audiència del programa 

tornés a pujar.  

A més, La 2, que fins aleshores emetia resums diaris dels progressos dels concursants 

i de la seva convivència que passaven pràcticament inadvertits, va patir un 

considerable augment de l'audiència.  

L'audiència va seguir augmentant en les següents gales fins que, a la final, el 

programa va batre el seu propi record reunint un total de 12.873.000 espectadors (68% 

del share) davant la pantalla, tal com informava una notícia del diari ABC publicada el 
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12 de febrer de 2002, un dia després de l'emissió de la final del programa. Aquella nit, 

el programa es va convertir en el més seguit de la història de la televisió fins el 

moment.  

Segons dades de la productora Gestmusic, quan el programa va finalitzar, l'audiència 

mitjana d'OT era de 6.947.000 milions d'espectadors (43.3% del share) i la mitjana 

dels resums de TV2 era de 3.0420.000 milions d'espectadors (18.2%), una xifra fins 

aleshores impensable per aquesta cadena.  

No només això, sinó que, a més, Operación Triunfo va suposar un abans i un després 

en la televisió a Espanya. Va innovar en el format de la telerrealitat, apostant per oferir-

la en un concurs musical, on el públic no només seguia als aspirants en el dia a dia de 

la seva convivència sinó que els observava superar reptes musicals i personals. És a 

dir, es va apostar per primera vegada per la hibridació de gèneres televisius.  

A més, el fenomen es va convertir en una revolució social pel fet que els concursants 

van passar de ser persones anònimes a celebritats en qüestió de mesos. Els triunfitos 

omplien estadis i els discos del programa no deixaven les llistes dels més venuts. A 

més, els seus primers treballs en solitari van tenir molt èxit entre el públic.  

La guanyadora de la primera edició del concurs, Rosa López, va treure un disc l'any 

2002 només sortir de l'Acadèmia, anomenat Rosa. David Bisbal també va treure un 

disc el mateix any anomenat Corazón Latino, igual que David Bustamante que va 

llançar Bustamante i Chenoa que va posar a la venta Chenoa. La catalana Gisela va 

posar a la venta Parte de mí. Aquell any mateix es va formar el grup Fórmula Abierta, 

un conjunt musical format amb quatre dels concursants de l'edició - Geno, Mireia, 

Javián i Àlex- que també van treure un disc Aún hay más.  

Pel que fa a la manera de fer televisió, OT també es va convertir en un punt d'inflexió. 

Les dues cadenes de televisió generalistes -TVE1 i TV2- es van especialitzar en 

contingut diferent sobre el programa. TV1 oferia les gales en directe i també 

connexions puntuals durant el transcurs d'altres programes. També oferien entrevistes 

amb els expulsats i tertúlies on s'analitzaven les gales. TV2, en canvi, presentava els 

resums diaris i tot aquell contingut menys atractiu pel públic, com ara la preparació de 

les gales, els assajos, etc. Amb aquesta estratègia, TV2 va aconseguir augmentar la 

seva audiència mitjana. No només això sinó que, altres cadenes de televisió, van 

aprofitar l'èxit aliè que OT els podia oferir i van començar a dedicar espais per parlar 

del fenomen (Cebrián Herreros, 2003). 
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Gestmusic, la productora del programa, va decidir apostar per un canal temàtic 24 

hores que oferia a través de la cadena de pagament Canal Satélite Digital. El 27 de 

desembre de 2001, tres mesos després de l'estrena, es va iniciar la transmissió en 

directe de l'acadèmia. El canal mostrava el dia a dia dels concursants, oferia les gales 

en directe i omplia els espais publicitaris de TV1 amb entrevistes des del plató.  

Un cop acabat el programa i després de tancar les portes de l'acadèmia, el canal va 

seguir generant contingut com ara entrevistes, concursos, imatges inèdites o les 

millors actuacions. 

Operación Triunfo va comportar "la convergència de mitjans mitjançant la juxtaposició 

de dos o més mitjans de comunicació amb la finalitat d'aprofitar al màxim l'empenta 

econòmica" (Cebrián Herreros, 2003). 

El programa es va convertir en notícia per a diaris, revistes del cor, ràdios, entre 

d'altres. Els concursants es van convertir en celebritats que protagonitzaven 

entrevistes i tertúlies en diferents mitjans de comunicació. D'aquí que es produís una 

sinergia entre diferents d'aquests mitjans per a crear nou contingut aliè a la televisió.  

A Internet, es van crear dues pàgines oficials d'Operación Triunfo. Per una banda, la 

pàgina gestionada per TVE i, per l'altra, la gestionada Portalmix, que forma part de la 

productora del programa, Gestmusic. Es va crear també una revista OT amb 

fotografies, entrevistes exclusives i pòsters dels concursants. Setmanalment, es 

posava a la venda un CD amb les cançons de les gales.  

En aquell moment, ja es van començar a implementar estratègies transmèdia per tal 

de dotar al programa d'un univers més extens que anés més lluny de la pantalla de la 

televisió.  

3.1.3. Posteriors edicions i primera cancel·lació 

A causa de l'èxit de la primera edició del programa, la cadena de televisió i Gestmusic 

van signar un acord per renovar-lo. D'aquesta manera, l'any 2002 es va estrenar una 

nova edició del programa que va comptar amb un total de 17 concursants i 14 gales. 

Segons dades que proporciona Gestmusic, totes les gales van reunir més de 5 milions 

d'espectadors davant la pantalla però cap va aconseguir traspassar aquesta xifra a 

excepció, això sí, de la gran final. Aquest últim programa va aconseguir reunir 7,8 

milions d'espectadors (47,9%). Les dades d'audiència ja mostraven que aquesta 

segona edició no havia estat tant transcendent com la primera. A més, a nivell social 

tampoc va repercutir tant ja que no comptava amb la novetat del format.  
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Tot i la notable pèrdua d'audiència respecte la primera edició, Gestmusic i TVE van 

decidir donar llum verda a una tercera edició. No obstant això, segons dades 

d'audiències proporcionades per Gestmusic, l'audiència mitjana del programa es va 

quedar en 3 milions d'espectadors, raó per la qual aquesta edició, a diferència de les 

anteriors, no va passar el Nadal. A més, La 2, que s'encarregava d'oferir els resums 

diaris de la vida a l'acadèmia, va cancel·lar-los per falta d'audiència. Ni tant sols la 

gran final va aconseguir superar els 4 milions d'espectadors. Degut a tots aquests 

resultats, TVE va decidir no renovar el format després de l'edició de l'any 2003 a causa 

del desgast del programa.   

L'empresa Gestmusic i TVE seguien mantenint un contracte firmat que els mantenia 

lligats. Després de les dades d'audiència de la tercera edició TVE no volia renovar el 

format, a diferència de Gestmusic que sí que volia. Finalment, a causa d'aquest 

desacord, TVE va alliberar els drets del programa i la cadena privada Telecinco els va 

comprar. 

3.1.4. Canvi de cadena i cancel·lació del programa 

L'any 2005 es va estrenar la quarta edició del programa. La lleugera renovació, es va 

posar al capdavant del programa una cara molt coneguda a Telecinco, Jesús Vázquez, 

i la pausa d'un any van tornar a situar la audiència mitjana del programa al voltant dels 

4,8 milions d'espectadors (37,6% del share). La gran final va reunir més de 6 milions 

de persones davant la televisió. Tot i que eren audiències que s'allunyaven bastant de 

les aconseguides durant els dos primers anys de programa, la cadena de televisió 

privada i Gestmusic van considerar-les suficients per a renovar el format (El Español, 

2016).  

D'aquesta manera, l'any 2006, es va estrenar la que seria la cinquena edició del 

programa que, segons dades de Gestmusic, va aglutinar una mitjana de 4,3 milions 

d'espectadors i un 26,9% del share. Les audiències ja començaven a baixar de nou 

però, tot i així, l'empresa d'entreteniment i la cadena Telecinco van acordar renovar el 

programa de nou.  

La sisena edició, estrenada l'any 2008, va seguir comportant un descens de 

l'audiència. La mitjana va ser de 3,8 milions d'espectadors i un 26,9% del share. 

Segons dades de Fórmula TV, la final va tenir unes xifres d'audiència prou similars a 

les de l'anterior edició, 4,1 milions d'espectadors. A causa d'això, la productora i 

Telecinco van decidir donar-li una altre edició que es va estrenar un any més tard, al 

2009, i que, aquesta sí, ja va comportar una davallada notòria de l'audiència. La 
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mitjana va ser de 2,5 milions d'espectadors (18,6% del share). Segons Fórmula TV 

(2011), les audiències de la final, que acostumaven a ser més altes que la mitjana, en 

aquest cas van ser inferiors, 2,1 milions d'espectadors (19%). Aquesta va ser una de 

les raons per les que es va decidir, finalment, deixar descansar el format.  

L'any 2011 es va tornar a estrenar una nova edició, presentada per Pilar Rubio. 

Aquella edició va ser la menys seguida de la història del programa, amb 2,2 milions 

d'espectadors de mitjana. Aquella edició del format no va acabar de guanyar-se a 

l'audiència i és per això que els propis directors de Gestmusic- Endemol i Telecinco 

van decidir posar fi al programa quan encara quedaven 12 concursants dins 

l'acadèmia -quan el normal era que en quedessin cinc o sis-. Es va fer una final 

precipitada que va acabar amb la victòria de Nahuel. Després d'això, es va decidir 

cancel·lar el programa indefinidament.  

En aquesta última edició però, es va fer ús per primera vegada de les xarxes socials, 

concretament de Twitter. No obstant això, el format no va saber treure rendiment de la 

xarxa social i aquesta es va convertir en un abocador on l'audiència del programa es 

queixava i feia retrets al programa (El Español, 2016). 

3.1.5. OT: El reencuentro 

El 16 d'octubre de 2016, en horari de màxima audiència, es va estrenar a La 1 de TVE 

la primera part de programa OT:El Reencuentro. Es tractava d'un programa produït per 

RTVE i Gestmusic-Endemol que va tenir un total de 3 episodis rodats en format 

documental i un quart en directe des del Palau Sant Jordi on es va fer un concert per a 

celebrar els 15 anys del naixement del programa.  

Durant els tres capítols del programa, l'audiència va poder ser testimoni del 

retrobament dels setze concursants de la primera i fins aleshores més mítica edició 

d'Operación Triunfo. Durant aquests tres capítols, els extriunfitos van fer balanç de les 

seves carreres i del que el programa va significar per a cadascun d'ells.  

Les audiències que l'especial del programa va aconseguir no es van apropar a les 

registrades l'any 2001 tot i que sí que van superar la mitjana d'audiència de la cadena 

pública espanyola. En aquest gràfic es veu el nombre d'espectadors que va 

aconseguir el programa al llarg dels quatre diumenges que va estar antena:  
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Gràfic 2 

Audiències en milions aconseguides durant OT: El reencuentro 

 

A través del diàleg, la conversació, les entrevistes i, sobretot, la música, es va anar 

construint un relat que va captivar una mitjana de 3,5 milions d'espectadors (24%) -

segons dades de Gestmusic- durant els tres primers capítols. El concert, que va ser 

retransmès en directe des del Palau Sant Jordi, va tenir 4,1 milions d'espectadors 

(27,5%). Les entrades per anar a veure en directe als triunfitos es van esgotar dues 

setmanes abans de la cita (El Periódico, 2016). Durant aquest concert es van cantar 

algunes de les cançons històriques del programa.   

El hashtag oficial #OTReencuentro1, #OTReencuentro2, #OTReencuentro3 va ser 

Trending Topic durant els dies d'emissió de les tres parts del programa igual que 

#OTConcierto ho va ser la nit del concert al Palau Sant Jordi. Aquella nit, a més, el 

concert es va convertir en el més comentat a Twitter. En total, es van fer 445.752 

tweets, hi va haver 76.009 autors únics i es van produir 98,1 milions d'impressions 

(kantarmedia, 2016).  

Segons dades que RTVE oferia el 2016, any de l'estrena del programa, "OT:El 

Reencuentro" va ser record a l'aconseguir 1,1 milions de visites des de navegadors 

únics el dia posterior al concert commemoratiu. El vídeo més vist del dia va ser el de 

Bisbal i Chenoa cantant "Escondidos", quan va tenir lloc la famosa "culebra", molt 

comentada a les xarxes socials, amb 151.000 plays només a la seva pàgina web.  

Segons dades de la mateixa cadena pública, el dia següent del concert una amplia 

majoria d'usuaris van visitar contingut d'OT:El Reencuentro a través dels seus telèfons 
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mòbils (67%). Més de la tercera part dels usuaris (35,2%) van veure es continguts a 

través de la pàgina oficial mentre que el 31% ho va fer a través de xarxes socials.  

Aquestes dades ja donaven eren un indicatiu del canvi de tendència en la manera de 

consumir continguts de l'audiència.  

3.1.6. OT2017  

Després de sis anys des de l'emissió de l'última edició d'Operación Triunfo, l'any 2017 

es va estrenar la que seria la novena edició del talent musical amb un equip 

pràcticament renovat però amb l'objectiu de no perdre de vista l'essència d'Operación 

Triunfo.  

Els màxims responsables del programa van ser Tinet Rubira, director de Gestmusic-

Endemol i productor del programa, Toni Sevilla, Director de continguts, canals i 

producció de programes de televisió i Noemi Galera, directora de càsting i directora de 

l'acadèmia en substitució de Nina -nom artístic d'Anna María Agustí- que ho havia 

estat en les vuit edicions anteriors.  

Tinet Rubira, director de Gestmusic-Endemol, explicava a l'entrevista "Tinet Rubira: 

"'OT no estaba muerto, sino esperando un buen momento para volver"  de FórmulaTV 

(2017) el motiu principal de la tornada del format. Hi ha molts programes musicals a tot 

el món que perduren en el temps i segueixen sumant edicions, amb OT això no va 

passar i el format es va cancel·lar. En primer lloc, deia, per un tema de desgast i, 

sobretot, per un tema pressupostari. Com deia Rubira a la mateixa entrevista, mantenir 

un programa d'aquestes característiques en antena no és econòmic i, en el moment de 

la seva cancel·lació no hi havia mitjans suficients per a seguir tirant-lo endavant. Per 

això, afegia, es van buscar altres opcions que donessin el mateix resultat.  

Rubira parlava del programa commemoratiu per als quinze anys de l'estrena del 

format, OT: El Reencuentro. Diu que de seguida es van adonar que hi havia una 

"rebuda impressionant" i que la gent volia saber no tant dels concursants, sinó el motiu 

pel qual el format no es va seguir renovant.  

Aquestes sensacions les van tenir des de la productora i també des del pròpia cadena 

de televisió TVE. Va ser aleshores quan es plantejar recuperar el format. La tornada 

d'OT deia "ha estat un procés llarg i meditat".  

Tant la productora com la cadena de televisió van estar d'acord des del principi en 

recuperar "l'essència" del format però incorporant noves actualitzacions i novetats 

respecte a edicions anteriors. D'aquesta manera, Rubira afirmava que des de l'inici van 
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tenir clar el tema de les xarxes socials. No només per l'audiència sinó perquè avui dia 

no s'entén una carrera musical sense aquestes eines. "Nosaltres hem d'estar on està 

el nostre públic i si el nostre públic està en el món digital doncs ens hem d'adaptar" 

sentenciava Rubira a la mateixa entrevista. És per això doncs, que tant TVE com 

Gestmusic-Endemol van creure convenient afegir tota una sèrie de novetats i 

actualitzacions en aquesta nova edició del talent.  

En la roda de premsa que es va fer una vegada finalitzat el concurs, Toni Sevilla, 

director de continguts, canals i producció de programes de TVE va explicar la manera 

com es va construir aquesta edició. Afirma que, des d'un inici, ja va ser confeccionat 

com un projecte que no tindria només una primera pantalla -la de la televisió a les 22 

de la nit del dilluns durant la Gala- sinó que es tractava d'un programa de 360 graus on 

es construiria un tipus de llenguatge que sintonitzés amb el que demanava l'audiència 

amb la finalitat d'establir una nova relació entre la cadena i l'espectador. "Es tractava 

de donar una sèrie de facilitats a l'audiència perquè s'enganxés al programa" deia 

Sevilla.  

Per tal d'assolir aquest objectiu, es va crear un equip dedicat íntegrament a l'estratègia 

en xarxes socials, una decisió que no s'havia pres en cap de les anteriors edicions. Tal 

com informava el diari El Mundo durant el mes de desembre de 2017, l'equip estava 

format de set persones de poc més de 22 anys. Aquestes s'encarregaven de tota la 

gestió de les xarxes (El Mundo, 2017).  

L'edició 2017 va tenir un ampli desplegament a les xarxes social i va comptar amb 

perfils oficials a Instagram, Youtube, Twitter, Shootr i Facebook a més de la pàgina 

web oficial del programa i l'App del  mòbil. Cadascuna d'aquestes eines era explotada 

de diferent manera conferint al programa aquest espectacle 360 que volia oferir a 

l'audiència.  

Des de Gestmusic-Endemol i també des de TVE subratllen que una altre de les claus 

de l'èxit de l'edició, a part del desplegament a les xarxes, ha estat l'equip humà. La 

Nina, que va ser la directora de l'acadèmia en les anteriors edicions, va ser substituïda 

per Noemi Galera, una professional amb un ampli recorregut dins de formats de talent. 

La resta del claustre de professors també va estar replet de noms coneguts per 

l'audiència que podien funcionar com un reclam per atreure-la. D'aquesta manera, hi 

havia Manu Guix com a director musical- tal com ho havia estat en les anteriors vuit 

edicions del programa-, Vicky Gómez, com a professora de dansa i coreografia, 

coneguda per guanyar la primera edició del talent de dansa Fama ¡A Bailar! i "Els 

Javis"-Javier Calvo i Javier Ambrossi, com a professors d'interpretació, coneguts per a 
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la seva faceta d'actors i també per ser els directors, creadors i guionistes de La 

Llamada.  

El càsting de concursants va ser un dels altres grans èxits de l'edició, tal com 

subratllava Sevilla en la roda de premsa duta a terme al finalitzar el programa. En 

aquest cas, van seleccionar 18 concursants- dos dels quals no van arribar a entrar a 

l'acadèmia i van ser eliminats a la Gala 0 del concurs-.  

Els 16 concursants que finalment van entrar a l'acadèmia van ser: Agoney Hernández, 

Aitana Ocaña, Alfred García, Amaia Romero, Ana Guerra, Juan Antonio Zaira Cortés, 

Luis Cepeda, Marina Rodríguez, Mireya Bravo, Mimi Doblas, Miriam Rodríguez, Nerea 

Rodríguez, Raoul Vázquez, Ricky Merino, Roi Méndez i Thalía Garrido.  

Imatge 1 

Concursants de l'edició 2017 del programa Operación Triunfo 

 

 

Tal com afirmava Sevilla, tots els concursants veien molt ben formats però, tot i això, 

eren conscients que una part important del programa era el progrés dels joves i per 

això es van perdre molt seriosament la seva formació ja que, deia, "el que nosaltres 

ensenyem aquí és un reflex de la nostra industria musical". Per això, no només es va 

formar els concursants en cultura musical sinó que també es van potenciar valors tan 

importants com el respecte o la normalització. És a dir, aspectes que van molt més 

enllà de l'entreteniment. 

Rubira va afirmar que, amb l'elecció dels concursants volien recuperar la innocència i 

la naturalitat de la primera edició de talent musical. 

Font: Recuperat de: "Operación Triunfo 2017 detalla los perfiles de todos los concursantes" de vertele! (20 d'octubre de 2017).  

Recuperat de: http://vertele.eldiario.es/noticias/Television-Espanola-oficialmente-concursantes-OT_0_1950404956.html 

http://vertele.eldiario.es/noticias/Television-Espanola-oficialmente-concursantes-OT_0_1950404956.html
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Una altre de les novetats de l'edició va ser el presentador de TVE Roberto Leal, 

conductor del programa España Directo.  

La Gala 0 d'aquesta novena edició es va emetre el 23 d'octubre de 2017 i, la  Gala 

Final es va emetre el 5 de febrer de 2018.  

3.2. Context de la televisió a Espanya 

3.2.1 Televisió social 

En els darrers anys, un seguit de canvis han contribuït a que la manera com 

l'audiència mira la televisió canviï. Aquests canvis són els que han propiciat l'aparició 

d'un nou tipus de televisió: la televisió social.    

La televisió social ha aparegut amb força a l'ecosistema mediàtic fruit de l'evolució 

imposada per la combinació de xarxes socials, segones pantalles i televisió. (Jenkins, 

2008). Ha estat aquest avanç tecnològic i social el que ha propiciat tot un seguit de 

canvis en la industria de l'entreteniment que han comportat l'aparició de noves 

tendències dels espectadors respecte a la forma de consumir els continguts oferts a la 

televisió.  

Els espectadors han deixat ser figures passives i han passat  convertir-se en figures 

actives participants dels diferents programes televisius. El context mediàtic on ens 

situem ha alterat els rols del paradigma de la comunicació tant de l'emissor com del 

receptor (Rublescki, 2011). La comunicació entre ambdues parts s'ha vist alterada i ha 

deixat de ser unidireccional per a convertir-se en bidireccional. El receptor es 

converteix, gràcies a aquests canvis, en emissor de continguts i en constructor del 

relat. Alhora que, a més, segueix sense perdre el seu rol de receptor. D'igual manera, 

l'emissor també es converteix en receptor de nous continguts creats per la seva 

audiència.  

Aquest cúmul de factors és el que origina l'aparició de l'audiència social. Aquesta 

apareix del procés de fragmentació  que l'audiència tradicional pateix en el nou 

ecosistema mediàtic. És resultat d'una segmentació en funció de la interactivitat a 

través de les xarxes socials. La participació de les audiències en els mitjans 

audiovisuals s'ha incrementat en l'última dècada a través de diferents mecanismes 

(Tíscar, 2005). 

Un dels principals mecanismes de participació ha estat la xarxa social Twitter que 

permet comentar els programes i estrenes en temps reals. Aquesta plataforma permet 

als usuaris opinar sobre allò que s'està mirant a la televisió i comentar-ho amb altres 
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usuaris, etiquetar als mateixos creadors del programa i crear debat. Segons dades de 

Kantar Media (2018), l'any 2017 es van registrar a Espanya 78.074.515 tuits 

relacionats amb programes de televisió. A més, destaca l'èxit del fenomen OT a la 

xarxa social i afirma que ha batut el record de Social TV.  

El twitter ha estat una de les eines claus que han permès avançar cap a aquest nou 

model de consum de continguts televisius.   

No hi ha dubte que l'ús e interacció que es produeix gràcies a les xarxes socials és 

una manera efectiva d'implicar a l'audiència en una conversa bidireccional i de 

permetre als seguidors comentar el programa, el que sol incrementar els ràtings 

d'audiència i els ingressos publicitaris (Gallego, 2013). Cada cop més doncs, es va 

demostrant l'interès que té el públic per opinar sobre allò que veu a la televisió. Fins 

ara, l'audiència era quelcom passiu que exercia de receptor sense poder participar en 

allò que veia. L'auge de les xarxes socials han estat claus perquè les cadenes i els 

programes vegin l'espectador com a quelcom actiu, partícip d'allò que veu i que té una 

opinió susceptible de ser escoltada i compartida. En els darrers anys, l'audiència dels 

programes i la interacció que aquests últims oferien han estat directament 

entrelligades.  

D'aquesta manera, programes com La Voz, de Telecinco, i Masterchef, de La1, han 

sortit beneficiats en els rànkings d'audiències gràcies a que han permès a l'espectador 

compartir les seves impressions a través de les xarxes (Quintas-Froufe, González- 

Neira, 2017). Aquesta és una tendència cada cop més a l'alça ja que ara, els 

programes, es veuen en la obligació de seduir als espectadors per tal que aquests 

escullin una cadena de televisió per davant d'una altra. Afegint l'element dels 

comentaris a les xarxes socials, els programes es doten de valor afegit alhora que 

manifesten un interès per l'opinió de l'audiència.  

Una audiència que, per altre banda, ja no es conforma amb el rol passiu i prefereix 

participar i opinar activament sobre allò que veu. Aquesta tendència queda 

demostrada quan programes com La Voz o Masterchef, que doten els diferents 

episodis amb hashtags per permetre que els usuaris comentin a les xarxes, veuen un 

alta participació a les xarxes o aconsegueixen una bona audiència en televisió.  

Davant aquest nou escenari, els responsables de les cadenes s'esforcen per apropar-

se i, fins i tot per controlar aquestes aquestes noves audiències sorgides de les xarxes 

socials per tal de seguir mantenint el paper dominant de la televisió. Es pot dir que la 
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televisió social neix en l'última fase de l'evolució de la interactivitat mediàtica (Quintas-

Froufe, González- Neira, 2017).  

És aquesta nova necessitat d'interactivitat el que ha propiciat l'aparició de productes 

amb característiques diferents a les que fins ara la televisió tenia acostumada a 

l'audiència Una d'aquestes noves maneres d'explicar històries s'aconsegueix gràcies al 

transmèdia, narrativa que té molt en compte als usuaris en tots els seus mitjans i 

plataformes i que, a més, els vol convertir en espectadors actius del relat.  

En el context actual, diversos factors de caràcter tecnològic, econòmic i sociocultural 

han propiciat l'inici del procés de convergència mediàtica. (Jenkins, 2008). Segons 

Montero i Duarte aquest procés està intensificant la construcció dels relats 

audiovisuals gràcies a les possibilitats de hibridació narrativa que tenen els diferents 

mitjans. (Montero y Duarte, 2011). 

En aquest procés de convergència mediàtica agafen especial importància realitats com 

la hibridació de gèneres i formats, el multimèdia, entès com la distribució de contingut 

per diverses plataformes, o el relat interactiu. (Costa, Piñeiro, 2012, p. 108) 

A causa d'aquesta nova realitat, sorgeixen noves narratives que apareixen degut a la 

convergència mediàtica. Scolari parla de múltiples termes com ara "cross media, 

multiple platforms, intertextual commodity, transmedial worlds, transmedial 

interactions, multimodality y overflow” (2009, p. 189). 

Degut a que el nostre objecte d'estudi es l'edició 2017 d'Operación Triunfo dissenyada 

mitjançant una estratègia transmedia, definirem aquest concepte a continuació:  

3.2.2. El Transmèdia 

Es pot definir el transmèdia com "històries explicades a través de múltiples mitjans. 

Actualment, les històries més significatives s'acostumen a explicar a través de 

múltiples plataformes".(Jenkins, Purushotma, Clinton, Weigel & Robison, 2006, p. 46). 

També trobem una altre definició que empodera al consumidor i el fa part 

indispensable del procés. Scolari defineix el transmèdia com "un tipus de relat en el 

que la història es desplega a través de múltiples mitjans i plataformes i en el qual una 

part dels consumidors assoleix un rol actiu en el procés d'expansió". És a dir, segons 

Scolari, el consumidor es converteix en un creador de contingut que participa 

activament en la construcció del relat.  

No s'ha de perdre de vista però, que "tot i que el contingut flueixi a través de diverses 

plataformes, aprofitant al màxim les especificitats i característiques de cada mitjà, s'ha 
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d'assegurar una visió única i sense fractures del món narratiu". (Scolari, 2013, p.247). 

No hi pot haver contradiccions, ni girs impossibles en la història, etc. La història 

construïda entre les diferents plataformes ha d'estar correctament entrelligada.   

Cal saber distingir però, una bona història transmedia d'una adaptació. En el llibre 

Convergence culture: Where old and new media collide, Henry Jenkins diu que "s'ha 

de distingir entre una adaptació, que reprodueix el contingut original amb una mínim 

nombre de canvis a través de diferents plataformes i és, essencialment, redundant 

respecte el contingut original, i el transmèdia, que expandeix aquest contingut 

introduint nous elements que l'enriqueixen" (Jenkins, 2008). El transmèdia doncs, "té 

una particular estructura narrativa que s'expandeix a través de diferents llenguatges 

(verbal, icònic, etc.) i plataformes (cinema, còmics, televisió, videojocs,etc)"(Scolari, 

2009, p.587). L'arribada de les noves tecnologies ha comportat que aquestes 

plataformes on crear nou contingut i enriquir la història a dia d'avui siguin molt més 

nombroses i permetin un ampli ventall de noves possibilitats. 

Segons Carlos Alberto Scolari (2013), el transmèdia no només afecta al text sinó que 

també demana transformacions en la producció i en el procés de consum. A causa 

d'això, els investigadors i productors de continguts veuen noves oportunitats de negoci 

davant l'augment dels consumidors que demanen noves maneres de fluir a través de 

les històries.  

Aquesta nova tendència a l'hora de construir relats és el que permet que les empreses 

descobreixin noves plataformes i noves maneres de fer publicitat. És a dir, no només 

canvia la forma de consumir històries sinó també canvia la forma de consumir 

publicitat. Per tant, el transmèdia ens condueix cap a un nou paradigma audiovisual.  

Aquests canvis en el procés de consum que diu Scolari tenen com a resultat una 

expansió important de l'audiència ja que aquesta disposa ara de diferents punts 

d'entrada a la història. Fins i tot, Jenkins va més enllà al afirmar que "es poden crear 

diferents punts d'entrada per a diferents segments de l'audiència" (Jenkins, 2007). 

Des de la perspectiva del consumidor, les pràctiques transmèdia promouen el 

multialfabetisme. És a dir, l'habilitat d'interpretar discursos de diferents mitjans i 

llenguatges. En les històries transmèdia, l'usuari transforma la història via el seu propi 

procés cognitiu (Dinehart, 2008). Les històries transmèdia permeten al consumidor 

percebre la seva pròpia història de manera subjectiva i anar-la construint de manera 

personalitzada. L'usuari decideix què vol veure i que no, per tant, l'usuari és un 
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element actiu i participatiu o fins i tot protagonista dins el procés comunicatiu dins el 

transmèdia.  

3.2.3. Els set principis del transmèdia storytelling 

Henry Jenkins, un dels primers tèorics a analitzar i definir el concepte transmèdia, va 

elaborar al seu blog una llista amb els set principis del transmèdia storytelling. Tot i 

que en un primer moment va definir aquests conceptes entorn a les històries de ficció, 

també són extrapol·lables a altres tipus de programes. Són els següents: 

3.2.3.1. Extensió vs. Profunditat 

Jenkins contraposa l'extensió i la profunditat i afirma que un producte transmèdia 

funciona quan posseeix les dues característiques. Defineix expansió com la capacitat 

del públic de participar activament en la circulació de contingut través de les xarxes 

socials, contribuint a l'augment del valor econòmic i a l'impacte cultural del producte. 

És el grau en que un contingut es compartible i posseeix els factors motivacionals 

necessaris perquè una persona el difongui" (Jenkins, 2009). 

Un producte transmedia doncs, no funciona sense un compromís actiu per part de 

públic de compartir els continguts a través de les diferents xarxes socials. El contingut 

creat ha de ser suficientment interessant perquè l'audiència pensi que val la pena 

compartir-lo.  

En contraposició a l'expansió, hi ha la profunditat. Un producte transmèdia ha de tenir 

ambdues característiques.  

Quan es parla de profunditat en el producte es diu que és la capacitat d'aquest per a 

ser explorat, de manera exhaustiva. Ha de tenir un univers narratiu prou profund per a 

que capti l'atenció del públic i aquest vulgui explorar-ne tot el seu contingut. (Jenkins, 

2009). És a dir, el públic ha de voler saber del producte molt més d'allò que se li 

mostra de manera superficial, ha d'estar disposat a descobrir-ne el rerefons per tal 

d'entendre la complexitat del món que se li presenta. 

Segons Henry Jenkins, l'expansió i la profunditat són, en aquest cas, dues 

característiques complementaries. Un producte pot ser extensiu per a cridar l'atenció i, 

alhora, aconseguir reconeixement però també ha de tenir prou detalls que motivin la 

seva profundització. (Jenkins, 2009). 
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3.2.3.2. Continuïtat vs. Multiplicitat 

Jenkins defineix el concepte de continuïtat de la següent manera: "La indústria dels 

mitjans de comunicació sovint parla sobre la continuïtat en termes de cànons- és a dir, 

informació que ha estat autoritzada, acceptada com a part de la versió definitiva d'una 

història en particular-.  No només el cànon de la literatura occidental, que considera 

que alguns llibres valen més la pena llegir que altres, sinó també en les estructures de 

disciplines i estàndards que determinen el que val la pena conèixer i com ho hem de 

conèixer." (Jenkins, 2009). 

Quan l'autor parla de continuïtat no es refereix a al relat lineal o no lineal del text sinó a 

la coherència d'aquest amb un cànon que garanteixi la màxima connexió entre totes 

les extensions.  

En contraposició, Jenkins (2009) defineix el concepte de multiplicitat de la següent 

manera: "és la possibilitat d'accedir a versions alternatives dels personatges o 

universos paral·lels de les històries, com a recompensa pel coneixement que es té 

sobre el material original".  

La multiplicitat és més flexible, perquè permet abordar alternatives que disten del 

plantejament original de l'autor. Depèn de l'interès de la comunitat de fanàtics per 

realitzar creacions a partir de contingut ja existent. Es caracteritza per ser una forma 

d'expressió que aprofita la disponibilitat tècnica per executar noves visions personals 

dels textos. (Gallego Aguilar, 2011).  

Aquesta segona característica deixa enrere els models i exigències imposats pels 

cànons i empodera als fans. La multiplicitat enriqueix el producte original a partir de 

totes les creacions i històries alternatives fabricades pels fans. Una comunitat de 

fanàtics forta enriquirà més el producte transmèdia i permetrà una major multiplicitat. 

3.2.3.3. Immersió vs. Extracció 

En la immersió, el consumidor entra a l'interior del món de la història mentre que en 

l'extracció agafa alguns dels elements d'aquest món i els incorpora a la vida 

quotidiana. (Jenkins, 2009).  

La comunitat de fans decideix que alguns dels elements de la història traspassin la 

barrera i s'incloguin en el seu dia a dia. Això es pot fer de moltes maneres, per 

exemple, convertint en parcs temàtics els universos de les novel·les o pel·lícules -el 

cas de Harry Potter o Jurassic Parc, per exemple.  També es pot fer a través dels 

Cosplays.  
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3.2.3.4. Construcció del món  

En un bon producte transmèdia -o en una bona història en general- hi ha d'haver una 

construcció acurada del món.  

També s'ha d'enriquir aquest món a través d'experiències en el món real i en el món 

digital. És una característica que està directament relacionada amb la immersió i 

l'extracció.  

3.2.3.5. Serialitat 

Una sèrie és un fragment d'històries dispersat en moltes entregues. El punt mes 

significatiu d'atenció és quan un text acaba i en comença un altre. (Jenkins, 2009).  

El principi de serialitat doncs, serveix per a ordenar i allargar les històries en el temps.  

Cadascuna d'aquestes entregues o series té un punt d'inici i un final que delimiten un 

seguit d'esdeveniments en un temps determinat de manera que pel consumidor del 

producte és més senzill situar els fets en un temps determinat.  

3.2.3.6. Subjectivitat 

Una història amb contingut transmèdia no té un únic punt de vista sinó que en té 

diversos, tants punts de vista com personatges intervenen en la història.  

Aquesta diversitat de punts de vista ajuda als seguidors a conèixer altres versions de 

la història i a explorar des de diferents perspectives. (Jenkins, 2009) 

3.2.3.7. Execució - Performance 

La possibilitat que els fans es converteixin en part de la pròpia narrativa transmèdia. 

Això pot passar perquè l'autor els convidi o perquè aquests activament decideixin 

participar-hi. (Jenkins, 2009). 

La comunitat que gira entorn al producte transmèdia és vital per enriquir l'univers de la 

història. Els fans poden participar activament en la creació de contingut i esdevenir 

part indispensable del relat.  

3.2.4. Els set principis del transmedia storytelling vinculats a OT2017 

Henry Jenkins establia els set principis que, segons el seu parer, qualsevol producte 

transmèdia havia de complir per tal de ser considerat com a tal. L'any 2009, quan va 

formular aquests principis, Jenkins va establir-los per a les històries de ficció: llibres, 

pel·lícules, videojocs, etc. No obstant, a dia d'avui, es poden extrapolar a altres tipus 

de productes no exclusivament de ficció però si centrats en explicar una història.  
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OT2017 no és un relat de ficció com a tal, és un talent musical. No obstant això, la 

mecànica del programa segueix una estructura argumentativa concreta i s'explica com 

una gesta (Càceres, M.D, 2002). És per això, que es pot afirmar que Operación Triunfo 

és un format televisiu que, més enllà de mostrar les habilitats musicals d'un grup de 

joves, pretén explicar una història.  

En l'edició 2017 del concurs, les narratives transmèdia han permès que l'explicació 

d'aquesta gesta agafés noves dimensions. És per això, que es poden identificar en el 

format els set principis del transmèdia proposats per Jenkins.  

Tal com afirma Jenkins, és la unió de totes aquestes característiques i atributs que ha 

de presentar un producte transmèdia per tal que aquest sigui considerat com a tal. Un 

programa que respecti alguna o no totes aquestes propietats no podrà ser considerat 

transmèdia.  

3.2.4.1. Extensió vs. Profunditat 

Tal com diu Jenkins, un producte transmèdia ha de combinar aquesta dualitat de 

característiques. Per una banda, ha de comptar amb l'extensió, amb contingut que 

pugui ser fàcilment compartit pels usuaris a les diferents xarxes socials amb l'objectiu 

que aquest arribi a una gran quantitat de gent. És a dir, el contingut ha de ser 

susceptible de ser viralitzat i, perquè això passi, ha de ser prou interessant perquè els 

usuaris decideixin participar activament en la seva extensió. No només això sinó que, 

a més, aquest contingut ha de comptar amb una sèrie de característiques que facilitin 

aquesta expansió.  

Durant l'edició d'OT2017 s'han produït algunes situacions que els usuaris han viralitzat 

a través de les xarxes socials. Per exemple, un dels moments més comentats del 

programa va ser quan Amaia, després de passar per perruqueria, va haver de tornar a 

l'Acadèmia amb el cabell ple de paper de plata. Molts usuaris van gravar vídeos i van 

comentar la reacció de la noia. Per exemple, el següent usuari: 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Imatge 2 

Tweet d'un dels usuaris que va comentar la reacció de l'Amaia després de la 

pel·luqueria 

 

 

 

Va aconseguir un bon nombre de "m'agrada" i retuits i va contribuir a viralitzar aquest 

moment. Un dels més comentats de l'edició.  

Tal com afirma Jenkins, aquesta característica d'expansió del contingut ha d'anar 

lligada amb la profunditat, de manera que el consumidor del producte transmèdia 

pugui decidir en quin grau vol implicar-se en la història. Pot optar per mirar únicament 

les gales televisives oferides els dilluns per televisió o bé pot anar més enllà i decidir 

que vol participar activament a les xarxes socials comentant i compartint contingut. Pot 

creure convenient fer el seguiment dels avanços setmanals dels concursants dins 

l'acadèmia a través del 24hores de Youtube. Pot prendre la decisió de seguir-los a 

Instagram i així veure el tipus de contingut que comparteixen, etc. Cada plataforma 

obre a l'usuari un nou ventall de possibilitats i el convida a endinsar-se una mica més 

en la història. No obstant això, és aquest el que decideix en última instancia si decideix 

aprofundir en la historia o si, en canvi, es queda amb la part més superficial d'aquesta.  

 

 

@Eurolazaro. (19 de novembre de 2017). El DRAMA de Amaia con el pelo JAJJAJAJAJA "Me dicen 'rollo surfero'. ¿¡Pero qué me estás 

contando, si yo soy de Pamplona!? #OTDirecto19N 

Recuperat de: https://twitter.com/eurolazaro/status/932217043188961281?lang=es 

 

https://twitter.com/eurolazaro/status/932217043188961281?lang=es
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3.2.4.2. Continuïtat vs. Multiplicitat 

El terme de continuïtat fa referència als cànons i estàndards que compleix una sèrie de 

televisió o programa perquè se'l consideri dins d'un grup o gènere determinat. 

Operación Triunfo segueix la normativa de la telerrealitat alhora que també la dels 

talents musicals.  

El programa està present en una sèrie de plataformes i de xarxes socials que compten 

amb perfil oficial i que, des del propi programa, ajuden a construir aquesta continuïtat. 

Així, per exemple, trobem el tema de les gales en directa repletes de cançons 

conegudes per una gran audiència que són cantades pels concursants. Hi ha un jurat, 

que valora aquestes actuacions i les puntua i, finalment, hi ha una audiència, a casa, 

que s'encarrega d'eliminar o salvar participants. Tot això, barrejat amb el producte de 

telerrealitat, és a dir, l'Acadèmia en directe, on els efectes de la convivència provoquen 

situacions més o menys atractives pels espectadors.  

Els diferents canals oficials plantegen una visió de la història establerta dins d'uns 

cànons específics i que, en aquest cas, van entrelligats amb la realitat i alhora amb la 

finalitat competitiva del programa. 

La multiplicitat, en canvi, apareix quan tot aquest univers "oficial" es complementa amb 

les creacions dels fans. Dependrà d'aquests últims que un producte tingui o no tingui 

aquesta característica. En el cas de l'edició 2017 del programa, molts fanàtics han 

escrit fanfictions protagonitzades pels seus concursants preferits, com és el cas de Yo 

te quiero más. Aiteda fanfic. OT2017 escrita per LuciadeAiti i publicada a la plataforma 

Wattpad. No és l'única ja que, en aquesta plataforma, hi ha moltes altres històries 

protagonitzades pels concursants, la majoria d'elles d'amor.  

No només això sinó que altres usuaris van començar a dibuixar als artistes, com per 

exemple la usuària @Corintia13x (2018) que en el tuit: " Viva OT! Ojalá publiquéis mis 

dibujos en el chat!!! #OTChat #OTGala11 @percebesygrelos @OT_Oficil 

@NoemiGaleraN" va publicar diferents dibuixos a twitter:  
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Imatge 3 

Dibuixos d'alguns concursants d'OT2017 penjats per una usuària a Twitter 

 

 

 

 

Totes aquestes obres no sorgeixen del programa sinó que els usuaris, de manera 

voluntària, les creen i les posen a l'abast de tota la comunitat.  

3.2.4.3. Immersió vs. Extracció 

En la immersió, el públic és qui s'endinsa en la història mentre que en l'extracció, els 

fans extreuen elements del món per tal de acoblar-los a la seva vida quotidiana. Per 

exemple, s'han fet molt famoses algunes de les expressions que els concursants 

utilitzaven habitualment dins l'acadèmia com "ELLA", "Pues ya estaria" o "Esto te 

puede ir a la contra" (Mullor, 2018).  

A més, diferents periodistes de moda, com Clara Ferrero (2018) del País, han publicat 

articles on s'analitzen i expliquen on es poden comprar les diferents peces de roba que 

els concursants duien  durant la seva estada a l'Acadèmia. En el seu article, Ferrero 

comenta el compte d'Instagram OT.Looks, dedicat exclusivament a analitzar els 

estilismes dels artistes.  

@Corintia13x. (15 de gener de 2018). " Viva OT! Ojalá publiquéis mis dibujos en el chat!!! #OTChat #OTGala11 @percebesygrelos 

@OT_Oficil @NoemiGaleraN" 

Recuperat de: https://twitter.com/Corintia13x/status/953029507144929280  

https://twitter.com/Corintia13x/status/953029507144929280
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3.2.4.4. Construcció del món  

El món construït des del programa té una sèrie de característiques que afavoreixen 

que el públic s'hi endinsi i el comprengui. La rutina preestablerta i la fixació d'activitats 

o reptes en el temps són alguns dels factors que faciliten que els receptors puguin 

seguir amb facilitat el programa. Per exemple, l''emissió de les gales els dilluns a la nit, 

el repartiment de temes musicals els dimarts a les 16h o l'ús d'Instagram per part dels 

concursants- que es comentarà més endavant- i que ajuden a donar forma a aquest 

món creat pel programa que, tot i estar basat en la realitat- és un talent show de 

telerrealitat- també posseeix alguns elements prèviament acordats i que disten 

lleugerament de la realitat.  

Aquest món construït dins de l'Acadèmia i al plató també va incloure elements que, en 

un moment determinat, es van poder extreure. La roba, per exemple, com ja hem 

comentat anteriorment.  

No només això sinó que també va incloure una experiència real que posava en 

contacte el món més irreal contemplat a través de la pantalla i el món real. Això va 

passar durant les firmes de discos que es van celebrar a Barcelona, València i Madrid 

el dissabte 9 de desembre de 2017. També durant altres firmes que van tenir lloc més 

endavant i durant els diferents concerts de la gira.  

3.2.4.5. Serialitat 

La serialitat permet que un producte es pugui dividir en diferents entregues. En el cas 

d'un programa de televisió no hi ha capítols, com en una sèrie de televisió, però si que 

hi ha una certa divisió d'entregues que permet al receptor organitzar els fets i els 

esdeveniments de manera més senzilla.  

En el cas d'OT2017, aquesta divisió era setmanal. Cada dimarts començava una nova 

entrega on els concursants s'enfrontaven a un nou repte, una nova cançó que havien 

de preparar en duo o individualment. Al llarg de la setmana, apareixien conflictes 

personals, de convivència, nous reptes, la majoria d'ells girant al voltant de la cançó en 

qüestió. 

L'entrega setmanal acabava els dilluns, en una gala televisada on els concursants 

mostraven el resultat després d'una setmana de feina. Després de l'actuació, eren 

valorats pel jurat i salvats o nominats en funció de la seva actuació. El dimarts, 

començava una nova entrega amb noves cançons acompanyades de nous reptes.  
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3.2.4.6. Subjectivitat 

El transmèdia permet molts punts de vista a l'hora d'interpretar la història. En aquest 

cas, quan es generava un conflicte entre els concursants dins l'Acadèmia, 

automàticament es generaven milers d'opinions a les xarxes socials, milers d'usuaris 

interpretant el conflicte a la seva pròpia manera.  

Alhora, el transmèdia també permet conèixer l'opinió de diversos personatges dels que 

normalment no se'n coneixen els pensaments, justament perquè no són personatges 

tan protagonistes en el relat. L'ús de Twitter i de Youtube van permetre a OT inciar un 

seguit de vídeos compartits a través de les xarxes  sota el hashtag #OTDirectoCon i en 

els que permetien als usuaris fer preguntes a tots els implicats en l'edició -des dels 

concursants fins als professors passant pel productor o l'auxiliar d'aquest-. A través 

d'aquestes preguntes espot conèixer l'opinió de tots els "personatges" siguin o no 

protagonistes.  

3.2.4.7. Execució - Performance 

La comunitat és indispensable per a la construcció del relat transmèdia. Un producte 

d'aquestes característiques no només necessita que el propi programa emeti 

continguts en diferents plataformes sinó que també els usuaris interaccionin i les 

utilitzin per a donar forma i enriquir aquest primer relat plantejat pel programa.  

A través dels hashtags a Twitter, del xat en directe al canal 24hores de Youtube, dels 

comentaris a Facebook i a Instagram, el relat, poc a poc, s'ha anat enriquint.  

A més, també han proporcionat relats independents o alternatius a la versió real de la 

història. L'edició 2017 d'Operación Triunfo no es podria entendre sense la implicació 

de l'audiència.  

3.3. El Transmèdia a la televisió Espanyola 

Al llarg d'aquest treball s'ha definit de diverses maneres el concepte transmèdia, 

històries que es desenvolupen a través de diverses plataformes deixant que cada una 

d'elles realitzi aportacions distintives per l'enteniment de la història (Jenkins, 2006).  

En els darrers anys, cada cop s'ha apostat més per aquest tipus de narrativa i, és per 

això, que hi ha alguns exemples en els que emmirallar-se a l'hora d'idear i construir un 

projecte d'aquestes característiques. 
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3.3.1 Àguila Roja (TV1) 

És una sèrie de televisió espanyola del gènere d'aventures que inclou elements 

d'intriga i amor. La productora de la sèrie es Globomedia i el canal on es va estrenar 

va ser La1 de RTVE. La ficció va començar el 19 de febrer de 2009 i va acabar el 27 

d'octubre de 2016. Águila Roja va comptar amb un total de 116 episodis distribuïts en 

nou temporades. Segons un article publicat a FormulaTV, Águila Roja es va convertir 

en la sèrie més vista de la història de RTVE (Quijorna, 2016)  

La sèrie explica les aventures de Gonzalo de Montalvo, mestre i heroi emmascarat del 

poble, durant el Madrid del Segle d'Or (rtve.es).  

En un primer moment, la popular sèrie de TV1 va ser concebuda com una sèrie 

exclusivament pensada per a ser emesa per la televisió. No obstant això, després de 

veure el creixement d'audiència de la sèrie, RTVE va prendre la decisió de reinventar 

el projecte i donar-li una perspectiva transmèdia amb l'objectiu que la ficció seguís 

creixent (Costa& Piñeiro, 2012).  

En aquest cas es va optar per apostar pel transmèdia amb l'objectiu d'arribar a una 

audiència més amplia i també per a fidelitzar encara més el públic ja seguidor. Tal com 

afirmen Carmen Costa i Teresa Piñeiro (2012), la pròpia de estructura del producte 

transmèdia Águila Roja facilita que qualsevol de les seves expansions es pogués 

convertir en una porta d'entrada a la ficció. Amb aquesta estratègia garantien que 

públics molt diversos i de franges d'edat i amb interessos diferents poguessin acabar 

connectant amb la sèrie.  

Carmen Costa i Teresa Piñeiro (2012) expliquen quina és l'estratègia transmèdia 

d'Águila Roja i a través de quines plataformes es podia arribar a la ficció. En primer 

lloc, RTVE va posar a disposició de l'audiència tots els capítols de la sèrie on demand 

a rtve.es, garantint d'aquesta manera que qualsevol persona, en qualsevol moment, es 

pogués convertir en un nou membre de la comunitat. Alhora, cada capítol anava 

acompanyat d'una sèrie de fotografies on es mostraven algunes de les accions 

principals que es desenvolupaven en cadascuna de les parts.  

La fragmentació narrativa d'Águila Roja en les seves múltiples plataformes va constituir 

un dels elements de més èxit d'aquest producte transmèdia entre tots els públics. 

L'essència familiar de la sèrie era evident en els diferents productes que eren 

adequats per als diferents usuaris/espectadors  (Costa & Piñeiro, 2012). 
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Águila va tenir un desplegament transmèdia que, fins aquell moment, havia estat difícil 

veure en algun altre producte nacional.  

L'element central i el nucli de l'univers d'Águila Roja era la sèrie emesa per La1. La 

cadena pública dedicava un dia a la setmana, que poda variar segons la temporada, a 

emetre una part de la història de l'heroi emmascarat. No obstant, la ficció va traspassar 

les fronteres de la pantalla mitjançant diverses plataformes.  

Es va crear un videojoc basat en la sèrie. Un joc online, multijugador i de distribució 

gratuïta l'objectiu del qual era anar passant missions relacionades amb les trames dels 

capítols mostrats per televisió (Costa & Piñeiro, 2012). 

També es va dissenyar una estratègia de xarxes socials perquè els usuaris/ 

espectadors poguessin interactuar. No obstant això, la iniciativa que finalment va tenir 

més èxit va ser miaguilaroja.com, una networking promoguda pels creadors de la sèrie 

i que aglutinava un gran nombre d'usuaris. Aquesta plataforma barrejava interacció en 

xarxes socials, activitat en el joc i també participació en esdeveniments organitzats per 

als fans (Costa & Piñeiro, 2012). 

Entre els esdeveniments més exitosos calen destacar els concursos, alguns dels quals 

obsequiaven els guanyadors amb premis tals com participar com a extra en el 

llargmetratge Águila Roja: La Película, parties o esdeveniments amb blogguers (Costa 

& Piñeiro, 2012). 

L'univers Águila Roja va aglutinar un gran nombre de fanátics que no només 

participaven en els esdeveniments i activitats oficials sinó que, a més, també 

s'organitzaven i, a través d'altres plataformes, contribuïen a l'expansió de l'univers. Els 

fans van crear fansites i foros on parlar activament de la sèrie a més d'inventar-se 

fanfics, per exemple (Costa & Piñeiro, 2012). 

La ficció de RTVE va deixar de ser una sèrie per a convertir-se en quelcom molt més 

gran, producte del transmèdia. La comunitat de fans podia decidir si es quedava 

només amb la sèrie emesa per televisió o si, a més, també explorava tota la resta de 

possibilitats oferides en la resta de plataformes oficials o no oficials. L'espectador 

deixava de ser passiu i es convertia en actiu, preparat per prendre decisions que 

afectaven la seva manera de viure la sèrie.  

Els episodis emesos per televisió o disponibles a la carta seguien sent el nucli central 

de l'univers que, al llarg de les temporades, va anar augmentant a mesura que 

s'oferien noves possibilitats als usuaris. Águila Roja es va convertir en un univers 
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complex, ple de possibilitats que enriquien aquest primer nucli i que el dotaven de 

noves dimensions. Cadascuna de les plataformes oferia nous continguts que 

s'entrelligaven amb els oferts per altres mitjans. D'aquesta manera Águila Roja no era 

només un producte de televisió sinó que era un producte de televisió, Internet, 

esdeveniments, xarxes socials, videojocs, etc. Tot un seguit de plataformes posades al 

servei de l'audiència per tal de construir un fort sentiment de comunits de fanàtics.  

3.3.2. Em dic Manel (TV3) 

La televisió pública catalana (TV3) va estrenar a l'abril de 2016 la seva primera sèrie 

transmèdia: "Em dic Manel!". La sèrie es conformava de diferents vídeos publicats en 

diferents plataformes al llarg de la setmana. Estava  protagonitzada per Ivan Labanda, 

Manel Piñero, Peyu i Anna Bertran (CCMA, 2016). 

A diferència de la majoria de sèries de televisió, que tenen una franja horària 

delimitada dins d'un dia concret assignat, "Em dic Manel!" era la suma de tot el 

contingut distribuït al llarg d'una setmana en diferents plataformes. No era el mateix 

contingut replicat i distribuït en diferents pantalles sinó que el contingut estava treballat 

des de la plataforma des de la qual es llançaria. D'aquesta manera, els creadors van 

desenvolupar narratives i guions pensats per a cadascuna de les plataformes per on 

es llançaria, atenent a les rutines de consum dels usuaris en cadascuna de les 

pantalles per tal de fer contingut adequat per a cadascuna d'elles. Cadascuna 

d'aquestes finestres distribuïa un contingut que es podia entendre com un producte 

únic i que podia ser consumit de forma global ja que tenia principi i fi. No obstant això, 

si l'usuari/espectador volia gaudir de l'experiència completa de la sèrie hauria d'estar 

atent a tota la resta de pantalles (CCMA, 2016).  

Martí Patxot, director de mitjans digitals de la CCMA, va afirmar que un dels objectius 

de la sèrie era traspassar audiència entre les diferents plataformes per així guanyar 

nous públics (CCMA,2016).  

La sèrie, produïda per Alguna Pregunta, estava gravada en un format de fals 

documental i seguia a Manel Piñero mentre intentava desfer-se del popular personatge 

HomoApm. Va comptar amb un total de 13 capítols cadascun dels quals estava dividit 

en quatre vídeos distribuïts de manera independent en diferents plataformes digitals 

(comunicació.21, 2016).  

 Em dic Manel! va superar el milió de visualitzacions. A més, a YouTube van 

aconseguir més de 200.000 reproduccions, a la seva pàgina web van rebre gairebé 

73.000 visites, en el perfil de Facebook van tenir més d’un milió de seguidors, a 
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Instagram van superar els 70.000 likes, i es van generar més de 6.000 missatges a 

Twitter amb les diferents etiquetes proposades (comunicació.21, 2016). 

Les dades mostren que la primera sèrie transmèdia de TV3 va ser seguida per un 

elevat nombre d'usuaris/espectadors. Aquests eren els que decidien com consumien el 

contingut i, a més, com n'opinaven al respecte.  

Que una cadena de televisió pública autonòmica aposti per aquest tipus narrativa 

multiplataforma indica la tendència cada cap més evident de la industria de 

l'entreteniment a buscar quelcom nou que atregui espectadors, sobretot als més joves 

interessats en ser part activa del producte que consumeixen.  

4. Desplegament d'Operación Triunfo 2017 als mitjans de 

comunicació i a les xarxes socials.  

L'estratègia de narrativa transmèdia de l'edició 2017 d'Operación Triunfo va estar 

dissenyada com a tal des de l'inici del projecte, tal com ja s'ha comentat anteriorment.  

Aquesta edició del programa va comptar amb perfils oficials en diverses plataformes 

per la qual cosa els usuaris van poder rebre informació directe a través de múltiples 

canals. Cadascun d'aquests presentava un contingut específic i es comunicava amb 

els seus usuaris d'una forma concreta, atenent a les possibilitats i als hàbits de 

consum de l'audiència en cadascuna d'elles.  

Tal com hem vist anteriorment, el transmèdia no consisteix en l'adaptació del mateix 

contingut d'una plataforma a una altre sinó en l'expansió d'aquest contingut en 

cadascun dels diferents canals amb l'objectiu de crear una xarxa que enriqueixi i 

construeixi un univers propi. Alhora, cadascuna d'aquestes plataformes s'estableix 

com una porta d'entrada a l'univers i pot ser entesa de forma independent. Per gaudir 

de l'experiència completa però, cal consultar-les totes.  

A continuació, s'analitzarà cadascuna de les plataformes oficials d'OT2017 amb 

l'objectiu de conèixer quina va ser la seva funció durant el programa i també el tipus de 

contingut que s'hi oferia.  

4.1 Televisió 

La televisió va ser la plataforma escollida per emetre en directe les gales d'OT. A més 

però, també es van emetre altres programes o espais dedicats al format.  
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4.1.1. Gales  

L'eix central del programa OT2017 eren les gales emeses per televisió els dilluns a les 

22.35, en horari de prime time.  

La primera gala es va emetre el dilluns 23 d'octubre a La1 i va suposar l'inici de 

l'estratègia transmèdia. Fins aleshores, els perfils oficials d'OT només s'havien limitat a 

donar informació sobre aquesta primera gala i sobre alguns dels professors o 

professionals que intervindrien al llarg del programa.  

La Gala 0 d'OT (rtve.es) es va estrenar a les 22.35 del dilluns, després del programa 

Hora Punta. Aquest primer programa, que ja va ser presentada pel que seria el 

presentador habitual del format, Roberto Leal, va servir per a donar el tret de sortida a 

la nova edició. El programa va durar un total de 3 hores i 20 minuts i va seguir una 

dinàmica lleugerament variada dels programes que seguirien a continuació.  

Durant els primers 15 minuts es va fer un breu resum de les jornades de càstings per, 

a continuació connectar en directe amb el plató. Allà, es va presentar al jurat abans 

que Roberto Leal comencés a presentar als diferents concursants asseguts al sofà del 

plató. Cadascun dels 18 participants explicava alguna anècdota abans que el 

presentador introduís un vídeo prèviament gravat sobre ells. Després, el concursant en 

qüestió sortia a cantar per primera vegada al plató i davant del públic i l'audiència una 

cançó de la seva elecció. Després de les 18 actuacions, el jurat va nominar a quatre 

concursants. Els professors van salvar-ne a un- Amaia Romero- i van deixar-ne a tres - 

Joao, Mimi i Mario- en mans del públic. Aquella mateixa nit es va resoldre la nominació 

i, finalment, Mimi Doblas va ser la setzena concursant admesa a l'Acadèmia.  

La tornada d'Operación Triunfo va ser líder de la nit i va aconseguir reunir 2.558.000 

telespectadors (19% del share), superant a la que es convertiria en la seva màxima 

rival les nits del dilluns, La que se avecina de Tele5 (2.556.000 y 17,6%) (el Periódico, 

2017).  

A partir de la Gala 1 i fins la Gala 12, totes van seguir una dinàmica molt similar. A les 

22.35 es donava el tret de sortida del programa amb una actuació grupal interpretada 

per tots els concursants de l'Acadèmia. A partir d'aleshores, el Roberto Leal s'asseia al 

sofà per tal de començar amb les actuacions de la nit. Durant les primeres quatre 

gales, tots els concursants actuaven en parella, excepte els dos concursats nominats 

la setmana anterior, per la qual cosa Leal introduïa algun vídeo graciós o emotiu dels 

dos concursants durant la setmana abans de donar pas a un vídeo resum dels 

diferents assajos, temps que aprofitaven els artistes per preparar-se per cantar. Un 
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com acabaven, tornaven al sofà i esperaven que el jurat donés la seva opinió sobre 

l'actuació. Després d'encadenar actuacions, vídeos i comentaris dels experts, tots els 

concursants es preparaven per rebre la valoració del jurat. Abans però, Roberto Leal 

anunciava el nom del concursant menys votat per l'audiència i, per tant, expulsat de 

l'Acadèmia. També anunciava el nom del preferit del públic durant aquella setmana -

votat a través de l'App oficial del programa- que continuava a l'Acadèmia 

independentment de la valoració del jurat. 

A continuació, el jurat valorava a cadascun dels participants i deixava que creuessin la 

passarel·la -i d'aquesta manera donaven a entendre que seguien a l'Acadèmia- a tots 

els concursants menys a quatre. Amb els 4 elegits asseguts al sofà i amb tota la resta 

al plató, Leal connectava amb l'Acadèmia on Noemí Galera - la directora- valorava la 

gala abans de salvar en directe a un dels quatre nominats, que creuava la passarel·la. 

Aleshores, els companys, mitjançant una pissarra i un rotulador, escrivien el nom d'un 

dels tres companys per salvar-lo. El més votat tampoc era nominat i creuava la 

passarel·la. Els dos concursants restants eren nominats i, per tant, quedaven en mans 

dels espectadors que tenien una setmana per decidir quin dels dos votaven per tal que 

continués en el programa.  

A partir de la Gala 5, la mecànica era la mateixa però en comptes d'haver-hi només 

actuacions en parella també començaven a haver-hi actuacions en solitari.  

Les audiències del programa van anar augmentant progressivament, sent la Gala 1 i la 

Gala 2  les menys vistes de l'edició. A partir d'aleshores, el nombre de espectadors va 

anar en augment tal com es pot veure en aquest gràfic mostrat a continuació:  

Gràfic 3 

Audiències de les gales d'OT2017 en milions d'espectadors 

 

Font: Recuperat de "El éxito de 'Operación Triunfo 2017', a través de 5 gráficos" de Migelez,X.., 5 de febrer de 2018. Recuperado de 

: https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-02-05/exito-operacion-triunfo-cifras_1517343/ 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-02-05/exito-operacion-triunfo-cifras_1517343/
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La Gala 0 va funcionar prou bé entre l'audiència però a la setmana següent l'audiència 

va patir una davallada que va continuar a la Gala 2. Les audiències obtingudes durant 

el primer programa no es van tornar a repetir fins la Gala 10, que va ser quan van 

tornar a augmentar considerablement. A la Gala 8 però, OT2017 va superar en share a 

"La que se avecina" (Tele5) per primera vegada des de l'inici del programa segons 

dades de 20 minutos (20 minutos, 2017).  

Després de l'any nou, amb "La que se avecina" fóra de la competició perquè ja havia 

emès l'últim capítol de la seva desena temporada, el programa es va establir com el 

líder de les nits del dilluns fins que es va acabar (Vertele!, 2018).  

El rècord d'espectadors però, el va batre durant l'emissió de la Gala Final. Una gala 

marcada per les actuacions dels cinc finalistes així com també pels vídeos i moments 

més emotius dels concursants dins l'Acadèmia al llarg de l'edició. Un total de 

3.925.000 espectadors (30,8% de share) van veure com Amaia Romero guanyava la 

novena edició del programa (20minutos, 2018).  

Les xifres del share al final del programa van quedar així: 

Gràfic 4 

Share de les gales d'OT2017 

 

 

 

En share però, els resultats de la Gala 0 es van tornar a repetir a la Gala 7. Tal com 

mostra el gràfic, es pot veure la tendència a l'alça del programa que, setmana a 

setmana, aconseguia reunir més espectadors davant la televisió.  

Font: Recuperat de "La final de "OT2017" (30,8%) supera a las últimas ediciones de Telecinco" de Migelez,X.., 6 de febrer de 2018. Recuperat de:  

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/audiencias/2018-02-06/audiencias-5-febrero-final-operacion-triunfo-record-amaia-

ganadora_1517620/ 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/audiencias/2018-02-06/audiencias-5-febrero-final-operacion-triunfo-record-amaia-ganadora_1517620/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/audiencias/2018-02-06/audiencias-5-febrero-final-operacion-triunfo-record-amaia-ganadora_1517620/
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Durant la gala final, el programa va batre el rècord d'espectadors de l'edició.  De fet, 

OT2017 va reunir una audiència superior a l'aconseguida durant les dues últimes finals 

emeses per la cadena Tele5 (El Confidencial, 2018). 

Gràfic 5 

Nº d'espectadors aconseguits al llarg de les finals d'OT 

 

 

 

Tal com s'observa en el gràfic, tot i aconseguir el rècord de telespectadors de l'edició, 

els resultats d'audiència van quedar molt lluny dels aconseguits durant les primeres 

edicions del concurs. De fet, van igualar als aconseguits durant OT3. En aquell 

moment, aquells resultats d'audiència van ser claus perquè RTVE decidís no renovar 

el format. 

A més, l'edició d'OT2017 va comptar amb tres gales extraordinàries.  

Abans de l'emissió de la Gala Final, va tenir lloc una Gala Espacial Eurovisión on els 

concursants van defensar temes inèdits escrits per compositors. El públic va elegir 

durant aquella gala els futurs representants espanyols que anirien al festival celebrat a 

Lisboa.  

Un total de 3.086.000 espectadors (23,6% de share) van veure com la parella formada 

per Amaia i Afred eren escollits representants d'Espanya amb la cançó "Tu canción". 

Font: Recuperat de: "Número de telespectadores de las finales de Operación Triunfo emitidas en España entre 2002 y 2018" 

(en miles de personas). de Statista. (2018). Recuperat de: https://es.statista.com/estadisticas/715722/audiencia-registrada-por-

las-finales-de-operacion-triunfo-espana/ 

https://es.statista.com/estadisticas/715722/audiencia-registrada-por-las-finales-de-operacion-triunfo-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/715722/audiencia-registrada-por-las-finales-de-operacion-triunfo-espana/
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El programa va marcar un nou rècord d'audiència aquella nit (el Español, 2018).  La 

selecció d'aquella nit va superar de llarg els 1.449.000 d'espectadors i el 8,9% del 

share de la selecció del 2017 (El Confidencial, 2017). 

El dia de Nadal hi va haver una Gala Especial de Nadal on els concursants de l'edició 

2017 van cantar temes mítics de la primera edició del programa acompanyats d'alguns 

dels primers concursants. La Gala Nadalenca va ser vista per 2.637.000 milions 

d'espectadors (15,1% de share) (el Periódico, 2017). 

Una setmana després de la Gran Final de l'edició, es va celebrar una altre Gala (La 

Fiesta) on els 16 concursants tornaven al plató per cantar algunes de les cançons que 

més èxit havien tingut al llarg del programa. Aquesta última gala va aconseguir 

2.249.000 espectadores (16,7% de share), unes xifres bastant allunyades de les 

aconseguides durant la final. A més, aquella nit, el programa no va poder fer front a la 

comèdia d'Antena3, Cuerpo de élite, que va aconseguir 3.391.000 espectadors ( 

19,7% del share) (El Confidencial ,2018). 

Tot i que el programa no va aconseguir ser un èxit d'audiència, sobretot durant les 

primeres setmanes, si que es pot veure com poc a poc va anar remuntant fins a 

finalitzar amb una dada rècord en l'edició el dia de la final.  

Les Gales televisades suposaven el nucli central del programa i era l'eix principal 

sobre el que giraven la resta de plataformes, que s'analitzaran més endavant. Tot i 

així, les gales no eren l'únic contingut d'OT que s'emetia per televisió.   

4.1.2. EL CHAT DE OT 

En el late night dels dilluns, després de l'emissió de la Gala d'Operación Triunfo, 

s'emetia en directe el OT:Chat, un programa presentat per Noemí Galera, la directora 

de l'Acadèmia. Durant aquest programa, els fans enviaven missatges de suport als 

artistes a través de les diferents plataformes oficials i aquests els comentaven. A més, 

també es feien diferents actuacions amb l'objectiu d'amenitzar la nit i treure els nervis 

causats per la Gala. Molts OT:chats tenien temàtiques com ara Eurovisión, Canciones 

míticas de OT, Diseny, etc. Normalment, es permetia als espectadors votar la millor 

actuació de la vetllada o comentar en directe alguns moments.  

Durant una estona de l'OT:Chat, Noemí Galera feia una petita entrevista a l'expulsat 

de la nit i posava vídeos i missatges de suport dels seus seguidors abans d'acomiadar-

se definitivament d'ell/a.  
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Segons diu la pròpia productora, Gestmusic, "El chat d'OT" va ser un autèntic èxit 

d'audiència ja que va aconseguir reunir una mitjana de 485.000 espectadors (el que 

equivalia a un 14,6% del share). El late night de la cadena acostumava a reunir 

162.000 espectadors (5,2% de share). 

El rècord del programa també va tenir lloc durant la gran final, quan va reunir 

1.001.000 persones (26,8% de share) (Gestmusic, 2018). 

4.1.3. Hora Punta 

El programa presentat per Javier Cárdenas s'emetia abans de la Gala d'OT. Si ve tot el 

programa tractava temes aliens a aquest univers, els últims deu minuts del programa 

acostumava a comptar amb entrevistes fetes als concursants expulsats o bé a 

comentar el concurs amb els col·laboradors presents al plató.  

4.1.4. Resums OT 

Quan va començar la nova edició, La1 va decidir començar a emetre resums amb el 

millor de la jornada. A partir de les 20:00 hores i durant un total de 25 minuts, els 

espectadors podrien veure els millors moments del dia i el progrés musical dels 

concursants. No obstant, després de només un mes, el canal va decidir relegar els 

resums al seu canal infantil Clan ja que no estaven obtenint bons resultats d'audiència, 

quedant-se de mitjana amb un 5,85% de quota de pantalla (Vertele!, 2017) 

RTVE va decidir passar els resums al late night de Clan TV, emetent-los a les 23.55h. 

(el televisero, 2017).  

No obstant això, la cadena va decidir penjar-los al seu canal de Youtube, cada dia a 

les 18:00 de la tarda. (el televisero, 2017). 

4.2. Youtube 

Una de les xarxes socials claus de l'edició i també una de les que ha tingut més èxit ha 

estat Youtube, una web en la que es poden compartir vídeos.  

 A través d'aquest canal, s'oferia la vida 24hores a l'Acadèmia dels concursants. 

També es penjaven les diferents actuacions dels artistes durant les gales, vídeos 

resums amb els millors moments o altres tipus de continguts que poguessin resultar 

atractius pels usuaris.  
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4.2.1. Canal 24 hores  

El Canal Operación Triunfo Oficial emetia en directe des de l'Acadèmia a través de 

diferents càmeres instal·lades a les diferents sales menys a les habitacions.  

L'emissió començava a les nou del matí i finalitzava a les onze de la nit, és a dir, 

s'emetien un total de tretze hores en directe a través del canal de Youtube.  

L'emissió d'aquest canal era complementari a l'emissió de les gales de manera que es 

podia gaudir del programa televisat i de la l'experiència per Youtube per separat. Totes 

dues plataformes eren complementaries però no necessàries. 

Els responsables d'OT no obligaven al seu espectador potencial a buscar el canal si 

no que era el programa el que s'adaptava a ells, oferint-los contingut on, intuïtivament, 

sabien que es trobava el seu target potencial (La información, 2017). Les noves 

generacions ja no consumeixen tanta televisió sinó que aposten per contingut ofert per 

les xarxes socials. OT va saber detectar aquesta tendència i d'aquí que prenguessin la 

decisió d'apostar per aquesta plataforma. 

L'any 2017 es va fer una enquesta entre els joves preguntant-los a través de quina 

plataforma consumien més continguts. Més de la meitat va respondre que per 

Youtube.  

Gràfic 6 

A través de quina plataforma miren més contingut els jove?   

 

 

Font: Recuperat de "El 72% de los jóvenes ve más Youtube que la televisión" El Confidencial., 11 d' abril de 2017. Recuperado de:  

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/2017-04-11/encuesta-mayoria-jovenes-prefiere-youtube-frente-television_1365435/ 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/2017-04-11/encuesta-mayoria-jovenes-prefiere-youtube-frente-television_1365435/
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OT va decidir distribuir una part del contingut per les plataformes on sabia de segur 

que es mouria el seu target, en aquest cas, Youtube.  

Aquesta va ser la principal causa per la qual OT va tenir un gran seguiment entre el 

públic jove. Perquè se'ls va oferir contingut allà on sabien que normalment el 

buscaven.  

Gràfic 7 

Anàlisi del tipus d'espectador al Canal 24 de Youtube 

 

 

 

La mitjana d'edat entre el públic de Youtube era, majoritàriament baixa. Convertint-se 

el públic femení entre 18 i 24 anys en el seu perfil més nombrós d'audiència. No 

obstant això, també el públic femení i masculí entre 18 i 24 anys era seguidor del 

canal. Tal com es veu en el gràfic, a mesura que l'edat augmentava, l'audiència del 

canal baixava.    

Quanta més gent jove començava a seguir el canal online del format, més probabilitats 

tenien que aquesta gent, posteriorment, comencés a seguir les gales televisades. 

D'aquesta manera, podia haver-hi un augment d'audiència a la cadena pública gràcies 

al programa OT.  

Però, no només això sinó que OT va aprofitar les característiques d'aquesta xarxa 

social alhora que també va innovar en un altre aspecte. L'emissió del 24 hores no es 

limitava a gravar sense més l'Acadèmia, com passava amb la casa de Gran Hermano 

de Telecinco, sinó que anava molt més enllà. El Canal 24hores d'OT organitzava la 

programació com si es tractés d'un canal generalista (La información, 2017). 

Font: Recuperat de "¿Quién ve OT2017? Análisi de su tipo de espectador en televisión y en Youtube" Quijorna, C., 21 de novembre de 2017. 

Recuperado de:  

http://www.formulatv.com/noticias/74199/quien-ve-ot-2017-analisis-tipo-espectador-television-youtube/ 

http://www.formulatv.com/noticias/74199/quien-ve-ot-2017-analisis-tipo-espectador-television-youtube/
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Des del programa s'organitzaven els continguts en forma d'horari, com si es tractés de 

la graella d'un programa de televisió. D'aquesta manera, s'asseguraven que els 

seguidors tenien clar què passaria i a quina hora tindria lloc (La información, 2017). 

L'audiència del canal podia decidir quan volia entrar a Youtube per tal de no perdre's el 

contingut que volia seguir.   

En el mateix canal, en la part de la descripció, cada dia apareixia un requadre amb les 

hores i les activitats que es farien durant el dia: l'hora de l'esmorzar, les classes, els 

assajos, les visites dels famosos, les sorpreses, o els "pases de micros"- un assaig 

comentat pels professors de la gala dels dilluns-.  

El canal estructura la programació per tal que ningú es perdés el que volia veure i, el 

que passa dins l'Acadèmia, es retroalimentava a les xarxes socials, en les que 

s'interactuava gràcies a la senyal en directe (La información, 2017). 

D'aquesta manera, el canal va aconseguir reunir 30.000 persones en el directe per el 

"pase de micros de la Gala 3" (La información, 2017) xifra que va augmentar per a la 

Gala 6, quan en van ser 50.000 (rtve.es). L'organització dels continguts permetia als 

usuaris accedir al canal per a veure només allò que volien veure i organitzar-se per tal 

de poder-ho fer. Com si es tractés d'un canal de televisió convencional.  

És més, la narració visual del que passa a l'interior de l'escola s'explicava amb un estil 

de telesèrie juvenil on, la realització plasmava allò que l'espectador tenia ganes de 

seguir (La información, 2017).  

OT treballava el transmèdia a través d'aquesta xarxa on les diferents plataformes 

s'enrelligaven per tal de donar contingut a l'usuari i, alhora, deixaven que també 

l'usuari esdevingués productor de contingut. Youtube es va convertir, durant el mesos 

del programa, en un canal més on els usuaris podien seguir en directe la vida a 

l'Acadèmia dels concursants, esmorzar amb ells, aprendre a les classes, aprendre les 

coreografies de dansa, veure com progressaven dia a dia, etc.  

Tal va ser l'audiència obtinguda a través de Youtube que el programa va decidir 

rentabilitzar els seus continguts a través de la publicitat- tant en els vídeos 

independents que es penjaven com en el propi directe-. OT va dur a terme accions 

especials amb Telepizza- que regalar pizzes als concursants per sopar-, Donettes- que 

va fer el mateix a l'hora de berenar-, McDonald's i Smint. RTVE va trobar una nova 

finestra per monetitzar les seves produccions, ja que la cadena televisiva pública no 

admet publicitat però a les plataformes de tercers, com Youtube, sí (ABC, 2018). 
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El canal 24 hores del programa, a més, tenia una eina molt útil per als usuaris, 

permetia retrocedir més de 3 hores en el temps. De manera que, si l'usuari es perdia 

alguna cosa o volia reviure alguna situació o conversa podia retrocedir dins d'aquest 

espai de temps tantes vegades com volgués. No només això sinó que, a través de 

múltiples aplicacions, es podien descarregar fragments del directe per tal que els 

usuaris creessin memes, parodies o muntatges (La información, 2017).  

Des del programa i la plataforma ja miraven de donar totes les facilitats als usuaris per 

tal que aquests es convertissin en creadors de contingut. No  hi havia prou en deixar 

que l'usuari el visionés sinó que l'objectiu era fer-lo partícip de l'experiència per tal que 

compartís contingut i se sentís membre actiu de la comunitat. A través d'aquesta 

premissa, s'aconseguia que el contingut i el programa pogués arribar a més gent que, 

posteriorment, també podien acabar sent audiència i, a més, s'asseguraven que 

l'usuari se sentís part de la comunitat i, per tant, no abandonés el programa.  

Segons dades ofertes per Gestmusic al finalitzar el programa, el canal 24 hores va 

comptar amb un total de 390.000 subscriptors. A més, va acumular 403 milions de 

visionats, unes dades que, en temps, s'estima que supera els 5.250 anys (ABC, 2018). 

És a dir, que el canal 24 hores ha suposat un autèntic encert pel programa tenint en 

compte les dades d'audiència aportades. No obstant això, no només les dades de 

visualització són elevades sinó que també ho són les dades de participació. Al 

finalitzar el programa, el recompte va deixar en 5,5milions de comentaris al canal i un 

total de 3,8 milions de m'agrades (ABC, 2018). 

4.2.2. Vídeos fragmentats 

El canal de Youtube Operación Triunfo Oficial no només emetia l'Acadèmia en directe 

sinó que també compartia altres tipus de contingut.  

Des del programa, es fragmentaven els moments més rellevants en vídeos 

independents de manera que, pels usuaris, fos més fàcil visualitzar-los i compartir-los 

per les xarxes (ABC, 2018).  

Per exemple, el 30 de novembre de 2017, Operación Triunfo Oficial va treure un vídeo 

amb el nom: "Agoney aprende catalán con Nerea. Los mejores momentos. OT2017" 

on es van agrupar tots els moments on el canari Agoney Hernández aprenia algunes 

paraules i expressions catalanes. A través d'aquest tipus de vídeos, els usuaris podien 

veure alguns dels moments més graciosos dels concursants que s'haguessin perdut 

alhora que podien compartir el contingut a les xarxes, ja que aquest tipus de vídeos no 

acostumaven a tenir gaire durada.  
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Aquests vídeos, que tenien a veure més amb la faceta emotiva o personal dels 

cantants i menys amb l'artística, no eren els únics que es penjaven.  

Cada dia, a les 18.00h de la tarda, es penjaven els resums de la jornada al canal i, els 

dijous i els dissabtes, es penjaven els "pases de micros" íntegres.  

Tot i que el nombre de visualitzacions que acumulen els vídeos de convivència són 

bastant elevades, no s'apropen al nombre de visualitzacions dels vídeos de les 

actuacions dels concursants. Després de cada Gala, els responsables de les xarxes 

penjaven els vídeos segmentats de les diferents actuacions. A continuació, un gràfic 

de les actuacions més virals dels concursants fins al mes de maig de 2018 contades 

en milions de visualitzacions. 

Gràfic 8 

 Actuacions més vistes d'OT2017 en milions de visualitzacions  

 

 

Tal com es pot observar, les sis actuacions més vistes de l'edició totes superen els 

cinc milions de visualitzacions, xifres molt elevades per covers realitzades en un 

programa de televisió. La que té més visualitzacions però, és un tema propi escrit per 

a representar Espanya a Eurovisión: "Tu canción", interpretada per la parella formada 

per Amaia Romero i Alfred García. Aquesta actuació acumula més de 9 milions de 

reproduccions a la plataforma.  
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Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Canal de Youtube Operación Triunfo Oficial (2018).  
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4.2.3. Vídeos creats pels usuaris 

Un altre tipus de vídeos bastant comuns a la plataforma són els creats pels propis 

usuaris. Aquests vídeos enriqueixen l'univers i acostumen a difondre's ràpidament per 

la comunitat. Poden ser vídeos de molts tipus, com per exemple algun recull de 

moments graciosos d'algun personatge de l'univers OT, com el penjat per l'usuari 

Verano Fatal que fa un recopilatori dels moments més divertits de'n Martí, un dels 

ajudants de producció, al seu vídeo: "Martí. Mejores momentos. OT2017. Aquest vídeo 

en qüestió acumula quasi un milió de visualitzacions.  

A través d'aquests vídeos s'expandeix l'univers i els usuaris tenen la possibilitat de 

sentir-se part activa del mateix.  

4.3. Twitter 

Twitter és una xarxa social que ofereix un servei de microblogging (Twitter,2018).  

Aquesta va ser la xarxa social utilitzada pel programa per a generar debat entre els 

usuaris. També era l'app utilitzada per a difondre contingut ràpidament entre aquests. 

El programa, a més, era la que utilitzava per a mantenir una relació directa amb el 

públic perquè permetia la bidireccionalitat. Cada cop que hi havia alguna novetat o 

sorpresa, s'informava a través d'aquesta plataforma.  

El programa disposava d'un perfil oficial (@OT_Oficial) que, abans de l'inici del 

programa comptava amb menys de 10.000 seguidors i que, al maig de 2018 n'acumula 

232.320. És un perfil molt actiu, ha fet 143 follows, més de 8,5 mil m'agrades i ha 

publicat gairebé 11 mil tuits (@OT_Oficial, 2018).  

El següent gràfic, extret de l'aplicació SocialBlade, mostra el creixement del perfil en 

número de seguidors: 

Gràfic 9 

Augment mensual de seguidors al perfil de Twitter OT_Oficial 

 

 Font: Gràfic generat automàticament per SocialBlade.com. Dades extretes del perfil oficial d'Operación Triunfo a Twitter (@OT_Oficial) 
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El pic més alt de follows el va aconseguir durant el mes de gener de 2018, període en 

que acabava el concurs. No obstant això, al llarg del programa el perfil oficial va anar 

augmentant notablement el seu número de seguidors. El seu percentatge mensual de 

follows va començar a caure un cop finalitzat el programa.  

El perfil oficial, com ja s'ha comentat anteriorment, era molt actiu a les xarxes socials i 

estava constantment generat debat o compartint contingut. La gràfica següent mostra 

l'activitat del perfil al llarg del programa:  

Gràfic 10 

 Activitat mensual del perfil de Twitter OT_Oficial 

 

 

Els pics d'activitat tenen lloc mentre durava el programa. Sobretot, hi va haver molta 

activitats en els mesos de Desembre i Gener, és a dir, a l'equador del programa, i 

també un cop s'apropava el final. Durant els mesos de més activitats, es podia arribar 

als 2 mil tweets mensuals.  

No només això sinó que, a més, aquesta era l'app que feien servir els usuaris per a 

comentar les gales i el 24 hores de l'acadèmia emès per Youtube en directe.  

El programa va tenir un gran impacte a les xarxes socials però, sobretot, va destacar el 

que va tenir a Twitter. Dins d'aquesta xarxa social, el programa va revolucionar el 

màrqueting digital  creant un hashtag diari que durava només 24 hores. Els usuaris 

podien comentar tot el que veien a l'Acadèmia a través de #OTDirecto seguit del dia i 

la inicial de cada més (Villena. E, 2018). Aquesta estratègia de màrqueting els va 

servir perquè, durant la primera setmana, ja fossin TT cada dia (Lecturas, 2017).  

L'ús de Twitter va permetre als usuaris gaudir del programa d'una manera totalment 

activa. Aquests podien twittejar i intercanviar impressions sobre el format les 24 hores 

del dia a través d'un hashtag específic. El programa oferia la possibilitat al seu públic 

de twittejar sobre allò que veien al canal 24hores de Youtube a través d'un hashtag 

Font: Gràfic generat automàticament per SocialBlade.com. Dades extretes del perfil oficial d'Operación Triunfo a Twitter (@OT_Oficial) 
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oficial on altres milers d'usuaris també compartien i generaven contingut. D'aquesta 

manera, poc a poc, la comunitat OT va anar creixent.  

Aquest creixement de la comunitat va molt lligat també al creixement que van 

experimentar les audiències del programa. Talents musicals com és el cas d'aquest 

programa concret acostumen a tenir molt seguiment a les xarxes, ja que, com s'ha dit 

anteriorment, l'audiència no es conforma amb ser un espectador passiu sinó que 

prefereix convertir-se en actiu, creant i compartint nou contingut a la xarxa. L'augment 

d'aquesta audiència activa al programa es pot veure en el següent quadre:  

TAULA 1 

Impacte de les 14 gales d'OT2017 a Twitter 

 

 

En la taula mostrada es compten com a impressions tots els missatges, comentaris i 

retwitts fets a través de la plataforma a través del hashtag oficial del programa en 

cadascuna d'elles (El Confidencial, 2018). 

La Gala 0 va tenir una participació molt elevada, amb més de 61 milions d'impressions 

i amb 212.900 twits originals. Unes xifres bastant elevades que van seguir pujant fins a 

quasi quadruplicar-se durant la Gala Eurovisón. Aquell programa va aconseguir la 

participació més alta de l'edició amb un total de més de 723.000 twuits originals,  més 

de 131 milions d'impressions i més de 88 mil usuaris únics que parlaven sobre això.  

Font: Recuperat de "El éxito de "Operación Triunfo 2017" a través de 5 gráficos" Mígelez, X., 5 de febrer de 2018. Recuperado de:  

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-02-05/exito-operacion-triunfo-cifras_1517343/ 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-02-05/exito-operacion-triunfo-cifras_1517343/
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Les gales més comentades a la xarxa social van ser la 7, la 10 i la 11, que coincidien 

amb l'expulsió de tres dels concursants més seguits de l'Acadèmia: Luis Cepeda, Roi 

Méndez i Agoney Hernández. 

Tal com es veu a la taula, el número d'impressions, de twits i d'usuaris anava en 

augment progressiu al llarg de programa, com també ho va fer l'audiència d'aquest. El 

programa però, se situava com a primer en el TT espanyol fins i tot durant les primeres 

setmanes, quan encara no era líder d'audiència a televisió.  

Durant totes les setmanes que ha durat el concurs, OT2017 s'ha mantingut líder en 

plataformes digitals, sobretot a Twitter on es congregava el major nombre de fans (El 

Confidencial, 2018). 

Tot i les dades mostrades a la taula, la gala que més seguiment va tenir a Twitter va 

ser la Gala final que va tenir més 1.490 milions d'impressions, es van escriure més de 

792 mil tuits i van twittejar més de 113 mil usuaris únics (Mateos-Aparicio, 2018). Les 

dades obtingudes aquella nit van deixar molt enrere les registrades fins aleshores.  

Els hashtags oficials del programa, #OTFinal i #OTDirecto5F van ser primer i segon 

Trending Topic a Espanya, respectivament, durant tot el programa. També van ser TT 

els hashtags creats per l'audiència #AmaiaGanadora (amb 12.450 twits) i 

#AitanaGanadora (amb 7.400 twits) (Mateos-Aparicio, 2018).  

Deixant de banda els hashtags, aquella nit també van ser TT Amaia, Aitana, Miriam, 

Alfred i Ana Guerra, els noms dels 5 concursants finalistes de la nit (Mateos-Aparicio, 

2018). 

Al llarg del concurs, els hashtags oficials del programa no han estat els únics que han 

ocupat les llistes més altes de TT a Espanya. Els hashtags creats pels usuaris també 

han arribat a ocupar aquests llocs a les llistes. Cal destacar el hashtag creat per 

l'audiència #CepedaSeQueda, que va ocupar les primeres llistes del TT espanyol 

durant les cinc gales en les que el concursants va estar nominat (Twitter, 2018) 

En general tots els membres de l'equip han estat molt actius a les xarxes, sent Noemí 

Galera, la directora de l'Acadèmia, la més activa (10.621 impressions), seguida pels 

Javis i Manu Guix (Mateos-Aparicio, 2018). 

Els concursants més mencionats de l'edició van ser Amaia Romero -guanyadora-, 

Aitana Ocaña -segona classificada- , Alfred García - quart classificat- (Mateos-

Aparicio, 2018).  
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Els noms de les diferents "parelles" de l'edició també van generar molta conversa a 

twitter. Almaia va aparèixer en 11.095 tuits , Aiteda a 10.787 i Ragoney a 6.821 

(Mateos-Aparicio, 2018). 

Twitter permetia als usuaris decidir sobre què volien parlar. OT oficial posava a 

disposició del públic les eines però era el seu públic, en última instància, el que decidia 

sobre què volien o no conversar a través de les xarxes socials.  

Un dels temes més comentats de l'edició, que va ser TT en diverses ocasions, va ser 

les diferents parelles formades al llarg de l'edició. Tan Almaia, com Aiteda com 

Ragoney van ocupar les primeres llistes a Twitter en diverses ocasions tot i que només 

una de les tres parelles va fer-se oficial. Això denota l'interès dels usuaris en aquest 

tipus de contingut.  

Twitter es va convertir en un dels pilars fonamentals de l'edició i un dels que més 

feedback entre el programa i l'audiència va generar. Servia també com a vehicle per 

comunicar-se de manera indirecta amb els concursants -alguns dels tuits es 

compartien en el OTChat i eren comentats en directe-. Sobretot però, Twitter va servir 

per a reforçar l'univers i per crear comunitat.  

Cada dia, a través del hashtag oficial, milers de persones comentaven el 24hores o 

mencionaven el programa d'alguna o altra manera.  

Totes aquestes xifres i impressions van aconseguir que OT2017 es convertís en el 

programa més comentat del 2017 en xarxes socials (Mateos-Aparicio, 2018). 

4.4. Instagram 

Instagram és una xarxa social que permet als seus usuaris penjar fotografies, 

interaccionar amb les fotografies d'altres i comentar-les. També permet buscar perfils 

d'interès relacionats amb allò que agrada a un usuari.  

Tal com va afirmar Tinet Rubira, productor de Gestmusic, a la roda de premsa del final 

de programa penjada a Youtube: "Rueda de prensa con Amaia y los finalistas de OT 

2017" (2018), una de les primeres decisions que es van prendre va ser que els 

concursants tinguessin mòbils dins l'Acadèmia. 

A tots ells se'ls van obrir perfils oficials a Instagram des dels quals podien penjar 

fotografies i missatges pels seus seguidors. Els concursants no tenien accés wifi i, per 

tant, tots els posts passaven primer per producció que eren els que els verificaven i els 
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publicaven. Els artistes tampoc podien veure la repercussió que tenien els seus 

missatges entre els fans.  

Operación Triunfo també tenia un perfil oficial a Instagram -operaciontriunfo-. L'ús que 

se li donava era diferent a l'ús que el programa donava a 'altres plataformes. A 

l'Instagram del programa hi abundaven les fotografies i els vídeos dels concursants 

durant les seves actuacions al plató les nits de Gala. A diferència de Twitter, la funció 

d'Instagram no era tan informar sinó més aviat generar debat dins la pròpia xarxa 

social i, sobretot, promocionar el programa.  

El perfil oficial d'Instagram tenia, al maig de 2018, un total de 584 publicacions, 77 

seguits i més de 364.000 seguidors - més seguidors que el compte oficial de Twitter-. 

(operaciontriunfo, 2018). 

El fet que el mateix propi facilités comptes d'Instagram oficials als concursants ja 

posava de manifest la importància que li donaven a aquesta plataforma en particular.  

Al llarg de les setmanes, els concursants penjaven fotografies o vídeos des de dins 

l'acadèmia i explicaven les seves sensacions o compartien amb tots els seus 

seguidors les vivències que tenien. El nombre d'usuaris dels diferents concursants va 

anar augmentant setmana rere setmana, tal com es pot apreciar en el gràfic mostrat a 

continuació:  
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Gràfic 11 

Creixement del nombre de seguidors dels 16 concursants d'OT2017 

 

 

Tal com s'observa en el gràfic, el nombre de seguidors dels concursants va augmentar 

notablement al llarg del concurs. Durant la primera setmana, cap d'ells superava els 

20.000 seguidors i, en poc més de un més i mig, alguns d'ells van superar els 100.000. 

Aquestes dades van seguir creixent fins al final de programa i, un cop acabat, molts 

dels concursants van experimentar una crescuda encara més notable de followers.  

No obstant això, cal destacar que hi ha concursants que no han sabut generar 

engagement en aquesta xarxa social i no han arribat a acumular tants seguidors com 

els seus companys. En general però, es tracta dels concursants eliminats durant les 

primeres setmanes del concurs - a excepció de Mimi Doblas, la primera expulsada, 

que acumula 211.000 seguidors-.  

Aitana Ocaña, la segona classificada en el talent, té al mes de maig de 2018 més d'1 

milió de seguidors a Instagram i ja ha fitxat per la marca jove d'Inditex, Stradivarius, 

per a convertir-se en la seva ambaixadora durant la campanya de primavera/estiu 
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2018 (La Vanguardia, 2018). Haver participat en un concurs que apostava pel 

transmèdia des de bon inici li ha servit a Aitana Ocaña no només per a donar-se a 

conèixer dins el món de la música sinó també per a convertir-se en una influencers en 

menys de quatre mesos.  

Tot i ser la més seguida a la xarxa social, no és l'única que destaca com a influencer a 

més de cantant. Al maig de 2018, Los40 van treure un top10 dels deu influencers que 

generen més engagement entre els joves i Roi Méndez ocupava el 1er lloc. 

Actualment, aquest artista té 512.000 seguidors a Instagram i un engagement del 23% 

(Los40, 2018). 

Durant el concurs, Instagram també va ser un bon indicador per conèixer els 

concursants preferits pel públic. Per exemple, Amaia Romero, la guanyadora, va 

acabar el concurs tenint més seguidors que cap dels seus companys tot i haver penjat 

només quatre posts en tot el programa. Aitana, la segona en nombre de seguidors, va 

acabar segona. Després d'aquestes dues però, el nombre de seguidors ja no va ser 

tant determinant per a predir el rànquing de classificats, ja que Alfred García tenia més 

seguidors però Míriam Rodríguez va quedar per davant seu a la final.  

En general, Instagram va servir per a conèixer els concursants a les xarxes socials a 

través dels seus posts i poder interactuar amb ells d'una manera unidireccional, 

perquè ells directament no veien la repercussió del seu contingut. Com totes les altres 

plataformes, Instagram va servir per a donar una nova dimensió a l'univers OT, en 

aquest cas gràcies al contingut generat directament pels concursants.  

4.5. Facebook 

Facebook és una xarxa social que permet compartir contingut a través d'un mur de 

notificacions. 

Tal com passava amb totes les plataformes anteriors, OT2017 també tenia un compte 

oficial en aquesta xarxa social, @operaciontriunfo, que, durant el concurs, va acumular 

un total de 166.000 m'agrades i 167.037 seguidors. Facebook era una de les xarxes 

socials on menys seguidors tenia. No obstant això, el programa també compartia 

multitud de continguts amb la seva audiència.  

Una de les funcions principals de Facebook era compartir contingut de la pàgina web 

oficial RTVE.es amb els seus seguidors, Facebook també servia com a pont entre els 

articles penjats a la web o als diaris i els usuaris. És a dir, la plataforma Facebook 

s'utilitzava per a difondre tot allò publicat en els diferents mitjans sobre OT.  
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També es compartien vídeos de les actuacions de les gales i fotografies dels 

concursants.  

Tal com passava amb la resta de plataformes, aquesta també permetia la interacció 

directa amb els usuaris, aquests podien deixar comentaris i m'agrades a les diferents 

publicacions.  

A través de l'Aplicació Facebook Live, cada dilluns abans de la gala es feia un directa 

amb alguns dels concursants expulsats on se'ls entrevistava en directe. Aquesta 

plataforma permetia que els usuaris comentessin en viu allò que estaven veient.  

4.6. Shootr 

Shootr ha estat una de les aplicacions mòbils de nova creació- es va llançar al mercat 

l'any 2016- per les que el format OT més ha apostat (blog.shootr, 2017). 

Shootr és una app que connecta a les persones en temps real. A través d'un xat en 

directe i sense límit de participants, els usuaris poden compartir contingut, comentar 

els seus programes preferits o respondre enquestes sobre els seus programes 

preferits. Shootr presenta una llista immensa de xats en el quals participar de forma 

immediata i amb lliure accés. Ells mateixos defineixen Shootr com una app amb la que 

seguir, comentar i compartir un programa o esdeveniment de forma senzilla 

(blog.shootr, 2018).  

OT es va aprofitar del sorgiment d'aquesta nova xarxa social per innovar encara més 

en el seu programa i donar als seus seguidors la possibilitat de participar en un xat 

massiu sobre el programa en directe, deixant que els usuaris comentin tot el que 

passa en les seves diferents pantalles.  

El programa musical va crear el seu propi stream (xat temàtic sense límit de 

participació) a través del qual els fans podien seguir en directe i comentar les gales 

amb la resta d'espectadors des de qualsevol lloc. Al mateix temps, també rebien 

informació de les activitats oficials mitjançant notificacions. Dos dels aspectes més 

destacats de la plataforma és la possibilitat dels participants de interactuar amb els 

concursants de manera indirecta- enviant-los missatges o preguntes- i de participar 

activament en enquestes oficials del programa, els resultats de les quals poden influir 

en el desenvolupament del programa (blog.shootr, 2017).  

El fet que el programa vagi decidir apostar per una de les aplicacions socials de nova 

creació també deixa constància de la necessitat que té de sintonitzar amb el públic 

jove, que està constantment evolucionant tecnològicament i buscant noves maneres 
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de participar de forma activa en els programes que veu. És a dir, de nou, es demostra 

la voluntat del programa per acostar-se a la seva audiència i no a la inversa. OT va allà 

on sap que està l'audiència.  

A través de Shootr, es donava una nova dimensió al programa, ampliant-lo i creant 

encara més xarxa entre les diferents plataformes. Els continguts, missatges i 

preguntes que els usuaris plantejaven a través d'aquesta app després arribaven als 

concursants a través del programa especial que tenia lloc quan acabaven les gales: el 

OT chat. En aquest espai els concursants rebien missatges de l'audiència i 

interactuaven amb aquesta de manera indirecta. A més, durant aquest mateix espai, 

tenien lloc actuacions especials dels concursants que el públic podia votar 

exclusivament a través d'aquesta plataforma.  

Els usuaris podien utilitzar Shootr i prou per a seguir el programa però l'objectiu és que 

aquesta aplicació se sumés a altres per tal de donar una major experiència a 

l'espectador/usuari.  

Poc a poc i gràcies a l'ús de plataformes molt diverses, l'univers OT es va anar 

enriquint.  

4.7. Aplicació mòbil 

El programa també va posar a disposició dels espectadors/ usuaris una App gratuïta 

disponible per a mòbils iOS i Androids. Aquesta App va sumar més de 500.000 

descarregues al llarg del concurs (Google PlayStore, 2018).  

Funcionava com un nexe connector entre les diferents xarxes socials utilitzades per 

OT2017. L'app recopilava totes les publicacions que el programa feia a Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube i la web RTVE.es, així com també les publicacions a 

Instagram generades pels concursants des de dins l'Acadèmia. També donava accés 

a veure totes les gales de OT1.  

Per primera vegada en la història del format, l'app permetia realitzar una acció fins 

aleshores de pagament de forma gratuïta: votar per salvar el nominat de la setmana. 

Fins l'edició 2017, la votació només es podia fer en forma de SMS o de trucada però, 

amb l'app, el públic ja podia de fer-ho de manera gratuïta. A més, l'aplicació permetia 

votar diàriament al preferit de la setmana. El més votat pel públic es convertia en 

innominable durant la gala del dilluns. Aquesta última acció només estava disponible a 

través de l'app. Per votar el nominat, en canvi, es podia fer diàriament a través de 

l'aplicació o bé de manera indefinida mitjançant SMS i trucades. (rtve.es) 



 

59 
 

Cal destacar també, que l'app era el mecanisme de comunicació utilitzat en el 

programa especial "El chat d'OT" per establir un vincle entre els concursants - aïllats 

dins l'Acadèmia- i els seus fans. Aquests últims podien utilitzar WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Instagram i Shootr per enviar missatges als concursants. Si eren seleccionats, 

els missatges sortien en directe i eren llegits i respostos pels artistes (FórmulaTV, 

2017). 

Una nova plataforma que aglutinava la resta de xarxes socials per tal de facilitar que 

els usuaris estiguessin informats dels continguts compartits per cadascuna d'elles. A 

més, l'app permetia interactuar directament amb el programa, fent als usuaris partícips 

d'una de les decisions més importants del mateix: l'elecció de l'expulsat de la setmana. 

De nou, el format posava l'accent en l'usuari, fent-lo part activa i indispensable de 

l'univers. Deixant que l'usuari s'expressés de forma gratuïta sobre quin o quins eren els 

seus concursants preferits el convertia en part indispensable del relat. Les seves 

decisions comptaven i tenien repercussions directes en el programa. L'app doncs, es 

convertia en una altra de les eines d'aquest relat transmèdia.   

4.8. Spotify 

Spotify és el servei de música digital que dóna accés als usuaris a milions de cançons. 

També permet crear llistes de reproducció i permet conèixer novetats setmanals, llistes 

d'èxits nacionals i internacionals i explorar nova música (Spotify, 2018).  

Quan va tornar a començar el programa Operación Triunfo, els responsables de les 

xarxes van obrir un compte oficial a Spotify on penjar les cançons de totes les gales. 

Cada dilluns, durant el programa, Roberto Leal, el presentador, anunciava que les 

cançons interpretades aquella nit ja estaven disponibles a les plataformes digitals.  

Spotify té comptes oficials de tots els concursants d'OT amb els temes interpretats al 

llarg del programa. També té un compte oficial del programa on hi ha penjades totes 

les actuacions grupals cantades durant les gales 

A Spotify també estan disponibles totes les llistes de reproducció de les gales així com 

també tots els discos posats a la venta en copia física: Lo mejor de OT2017 parte 1 i 

parte 2, Especial Duetos, Gala Final, No puedo vivir sin ti i OT Gala Eurovisión RTVE. 

També els discos recopilatoris amb totes les cançons dels cinc finalistes: Amaia 

Romero, Aitana Ocaña, Míriam Rodríguez, Alfred García i Ana Guerra. La plataforma 

també compte amb una llista de reproducció gestionada per Digster Espanya en la que 



 

60 
 

hi ha totes les cançons del programa. Aquesta llista comptava amb 100.050  seguidors 

al maig de 2018 (Spotify, 2018).  

Entre les cançons més escoltades de l'edició cal destacar Lo malo, una de les 

composicions proposades per representar Espanya al festival d'Eurovisión 2018. La 

cançó, cantada per Ana Guerra i Aitana Ocaña va entrar al lloc nº 11 del Top Viral de 

la plataforma només sortir. Des d'aleshores, ha anat escolant posicions fins que va 

arribar al Top 1. Al maig de 2018, la cançó acumula més de 12,5 milions de 

reproduccions a Spotify i s'ha convertit en la més escoltada de l'edició (20minutos, 

2018). 

La cançó interpretada a duo per Amaia Romero i Alfred García "City of Stars" va ser la 

primera cançó d'OT2017 a entrar al Top 200 de Spotify Espanya. Més endavant, 

també van entrar totes les cançons originals candidates al certamen d'Eurovisión. El 

29 de gener de 2018, el mateix dia que van sortir, van entrar directament les vuit 

composicions candidates al rànquing de la plataforma. Lo malo va entrar a ocupant ja 

el primer lloc i Tu canción -la cançó representant del festival- en segon lloc. Van ser les 

millors entrades del programa a la llista d'èxits (20minutos, 2018). 

OT2017 no només es va convertir en un fenomen dins les xarxes socials sinó que 

també es va convertir en un fenomen musical, llançant cançons originals i situant-les 

en poc menys de 24 hores ja no dins el Top 200 espanyol sinó en els primers llocs del 

rànquing.  

A través d'aquesta plataforma, OT agafava una nova dimensió. En els darrers anys, és 

quasi impensable imaginar-se un programa musical que no penja continguts a les 

plataformes digitals de música. L'audiència del programa ja no només el mirava per la 

televisió i el comentava a través de les xarxes socials sinó que convertia les melodies i 

les cançons en la banda sonora d'algun moment de les seves vides. D'aquesta 

manera, l'univers seguia expandint-se.  

Segons dades d'Spotify, aquestes que es mostren a continuació són les 10 cançons 

més escoltades d'OT2017 a la plataforma. En la taula es mostren les dades en milions 

de visualitzacions.  
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Gràfic 12 

Les 10 cançons més escoltades d'OT2017 a Spotify.  

 

. 

No només les versions han tingut un gran nombre de reproduccions a la plataforma. 

També les versions originals han vist afectades les seves escoltes diàries a causa del 

programa. Per exemple, Miedo de MClan va multiplicar per 10 les seves reproduccions 

entre el dilluns 29 de gener i el divendres 2 de febrer a causa que l'Amaia Romero la 

interpretava a la final del concurs. País Tropical de Gal Costa va augmentar un 688% 

les reproduccions entre el 15 i el 16 de gener, després que fos la cançó grups en la 

gala 11 del programa. Eloise de Tino Casal, es va reproduir 640% de vegades més 

després que Agoney Hernández la interpretés també a la Gala 11 (HuffingtonPost 

2018). 

OT va travessar la barrera de la pantalla de televisió varies vegades i es va convertir 

també en un fenomen musical. Els temes cantats pels concursants han entrat a les 

llistes d'èxits de la plataforma i han estrat a formar part de la vida de milions de 

persones.  

L'ús d'aquesta plataforma digital ha contribuït que l'univers OT es vagi expandint 

perquè, per exemple, una persona que mai ha seguit el programa ni per televisió ni a 

través de les xarxes socials, pot gaudir de la música de manera independent. Spotify 

és una altra de les eines que ha ajudat a que OT2017 pugui expandir el seu univers.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes dels comptes oficials d'Spotify dels concursats d'OT2017 (2018).  
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4.9. Pàgina web oficial 

La pàgina web oficial del programa està directament vinculada amb RTVE, canal de 

televisió que té els drets i difon el programa.  

La pàgina web és http://www.rtve.es/television/ot/ i conté tot de contingut i informació 

sobre el programa que no es pot trobar a cap altre plataforma. Aquesta, juntament 

amb les altres, ajuda a construir l'univers del programa.  

Durant l'emissió del programa, quan s'entrava a la web, el primer que es veia eren les 

fotografies del 18 concursants de l'edició 2017. En color apareixien els concursants 

que continuaven al programa i en blanc i negre aquells que ja havien estat expulsats. 

En fer clic sobre un d'ells, la pàgina et redirigia a la pàgina del concursant seleccionat. 

Allà, hi havia tots els vídeos amb les seves actuacions així com també un recull de 

moments divertits o emotius protagonitzats per l'artista (rtve.es). 

De nou a la pàgina principal, just sota els concursants, apareixia el vídeo de l'última 

gala complerta. Aquest vídeo només estava disponible a la pàgina web i no era 

possible accedir-hi a través de cap altre plataforma (rtve.es). 

A continuació, apareixien els vídeos de les actuacions més virals o més vistes de 

l'última gala emesa per televisió seguit de vídeos graciosos i emotius dels concursants 

durant la setmana (rtve.es). 

També hi havia un espai reservat per la secció #comentandOT, un programa emès 

només per la web i per Youtube on es feien entrevistes als concursants expulsats i es 

parlava del programa OT i de curiositats o moments emesos pel 24 hores. Era un 

programa de mitja hora que s'emetia els dimarts a les 18.00 de la tarda, un dia 

després de l'expulsió (rtve.es). 

Cal destacar que en tots els vídeos penjats a la web hi havia l'opció de compartir-lo a 

través d'una d'aquestes tres xarxes socials: Twitter, Facebook o Google+ (rtve.es). 

Aquesta opció facilitava als usuaris el compartir i expandir els continguts de l'univers. 

Els responsables del programa sabien on estava la seva audiència i com acostar-se a 

ella. Tal és així que els facilitava el màxim la interacció a les xarxes socials.  

Al final de la pàgina principal, apareixien tres icones: la de Twitter, la de Instagram i la 

de Facebook que et reconduïen automàticament a la pàgina oficial del programa en 

cadascuna d'aquestes aplicacions (rtve.es). L'objectiu, una vegada més, facilitar el 

màxim possible el seguiment del programa als usuaris a través de totes les xarxes 

socials. RTVE i Gestmusic creaven diferent contingut en cadascuna de les plataformes 

http://www.rtve.es/television/ot/
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que utilitzaven i, en totes elles, com aquest cas, facilitaven a l'usuari l'accés a altres 

per tal que poguessin viure l'experiència complerta.  

A la part esquerra de la pantalla principal, hi havia un menú desplegable la primera 

opció del qual era una pàgina que permetia a l'usuari connectar-se automàticament al 

Canal 24hores de Youtube (rtve.es). De nou, facilitant a l'usuari que indagui i explori 

cadascuna de les plataformes utilitzades.  

La segona opció del menú desplegable conduïa a una pàgina amb vídeos complerts 

de totes les gales. A continuació, una pàgina on només es trobaven vídeos: 

d'actuacions, de millors moments, vídeos resum del programa i entrevistes (rtve.es). 

Les tres opcions següents del menú desplegable oferien vídeos i descripcions dels 

concursants, dels professors de l'Acadèmia i també del jurat de les gales (rtve.es). 

Finalment, també donaven informació de l'app i la possibilitat de veure La1 en directe 

per Internet quan hi havia gala (rtve.es). 

La pàgina web funcionava com un abocador de contingut. El fet que les gales no 

estiguessin en streaming a cap altre plataforma obligava als usuaris a entrar a la 

pàgina web per revisualitzar la gala o veure-la per primer cop - en cas que no ho 

haguessin fet per televisió-. A més, també servia com a plataforma informativa, ja que 

cap altre contenia informació sobre la trajectòria dels concursants, dels professors o 

del jurat. En aquest sentit, tenia diverses funcions, informar i també oferir a la carta als 

usuaris l'opció de visualitzar les gales per tal que aquests poguessin entrar a formar 

part de l'univers -tot i que el programa estava construït d'una manera que podia seguir-

se sense necessitat de veure totes les gales-.  

El mes de desembre, quasi un mes i mig més tard d'haver-se engegat el programa, 

RTVE.es va comptabilitzar un total de 8,8 milions d'usuaris únics a la web, la millor 

dada dels últims dos anys. Els continguts relacionats amb OT2017 acumulaven 3,5 

milions de visites, un 23% més que al mes de novembre del mateix 2017 (rtve, 2017).  

Al mes de desembre, la durada mitjana dels usuaris era de 17,4 minuts, quasi el doble 

que els seus competidors immediats. El perfil d'usuari també va canviar, es va 

rejuvenir notablement. El percentatge de menors de 35  pujava 3,5 punts fins a 

quedar-se al 36,6% (rtve, 2017).  

Les dades de RTVE.es van seguir millorant durant els mesos de gener i febrer de l'any 

següent, al 2018. La cadena es va mantenir líder de les televisions espanyols a 

Internet i va créixer fins a aconseguir quasi 9,5 milions d'usuaris únics, la seva millor 
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dada des dels Jocs Olímpics de Río. RTVE consolidava el seu lideratge amb una 

pujada del 6,9% respecte el mes de desembre (rtve, 2018). 

Aquestes dades no haurien estat possibles sense l'èxit d'Operación Triunfo, tal com 

afirma la cadena, el talent musical va atreure més de 5,6 milions de visites entre la 

web i l'app de RTVE.es -una dada superar a la del mes de desembre-.  

El temps mig a la web també va augmentar fins a 18 minuts (rtve, 2018).  

Cal destacar que el 86,5% dels usuaris utilitzaven els dispositius mòbils per accedir als 

continguts de RTVE.es (rtve.es).  

Aquestes dades posen de manifest l'èxit d'OT, no tant a la televisió sinó a Internet i a 

les xarxes. A causa del programa, el tràfic d'usuaris de la web va augmentar en molt 

poc temps, situant-los en xifres que no havien aconseguit des dels Jocs de Río al 

2016.  

Com tota la resta de plataformes, aquesta també tenia una funció concreta i compartia 

un contingut concret. Els usuaris membres de la comunitat tenien un interès específic 

per accedir a la web perquè, allà, podien aconseguir un contingut que no estava 

disponible en cap altre plataforma.  

5. Plataformes no oficials 

Tal com s'ha explicat anteriorment, el programa tenia perfils oficials en diferents 

plataformes. No obstant això, l'univers OT no es va limitar només a aquests canals 

oficials sinó que la comunitat de fanàtics ho va portar també a altres terrenys. 

Per exemple, molts diaris nacionals van fer ressò de l'èxit de l'edició i van començar a 

publicar articles sobre el programa. Des de l'inici de 2017, el diari de tirada nacional La 

Vanguardia ja penjava articles relacionats amb el programa.  

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Gràfic 13 

 Nombre d'articles que parlaven d'OT a La Vanguardia l'any 2017 

 

 

El major volum de notícies es va produir en els mesos d'octubre- quan es va iniciar el 

talent musical- i durant novembre i desembre, temps que el programa estava en 

emissió. En un mes es va arribar a publicar quasi 40 notícies relacionades amb el 

tema.  

Al 2018, la dinàmica va ser similar. Els dos mesos amb més contingut al diari van ser 

al gener, amb més de 40 articles escrits sobre el programa, i al febrer, amb gairebé 40: 

Gràfic 14 

 Nombre d'articles que parlen d'OT a La Vanguardia l'any 2018 

 

 

Durant els dos primers mesos de l'any, l'afluència de notícies va ser més alta que al 

2017. El tema OT ocupava un bon volum de titulats. Un cop finalitzat el concurs, el 

Font: La Vanguardia (2017). Recuperat de: Hemeroteca La Vanguardia. Recuperat de: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=OT2017&bd=01&bm=01&by=2017&ed=31&em=12&ey=2018&keywords=&__ch

eckbox_home=true&edition=&exclude=&x=36&y=9&excludeAds=true&sortBy=&order= 

Font: La Vanguardia (2017). Recuperat de: Hemeroteca La Vanguardia. Recuperat de: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=OT2017&bd=01&bm=01&by=2017&ed=31&em=12&ey=2018&keywords=&__ch

eckbox_home=true&edition=&exclude=&x=36&y=9&excludeAds=true&sortBy=&order= 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=OT2017&bd=01&bm=01&by=2017&ed=31&em=12&ey=2018&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&x=36&y=9&excludeAds=true&sortBy=&order=
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=OT2017&bd=01&bm=01&by=2017&ed=31&em=12&ey=2018&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&x=36&y=9&excludeAds=true&sortBy=&order=
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=OT2017&bd=01&bm=01&by=2017&ed=31&em=12&ey=2018&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&x=36&y=9&excludeAds=true&sortBy=&order=
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=OT2017&bd=01&bm=01&by=2017&ed=31&em=12&ey=2018&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&x=36&y=9&excludeAds=true&sortBy=&order=
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volum de notícies va disminuir notablement i va a passar a rondar els 15 articles 

mensuals. 

L'impacte d'OT2017 doncs, va ser suficient com perquè els mitjans de comunicació 

tradicions se'n comencessin a fer ressò.  

La comunitat de fanàtics també va començar a crear contingut i compartir-lo a través 

d'altres xarxes socials sense perfils oficials del programa.  

Per exemple, a la plataforma Tumblr hi ha una comunitat de fanàtics d'OT2017 que 

comparteixen contingut creat per ells mateixos com ara dibuixos, gifs, frases, vídeos i 

fotografies dels concursants o de les actuacions. Tot aquest contingut es pot veure de 

manera gratuïta i lliure a la xarxa social Tumblr.  

De la mateixa manera, són molts també els que han compartit fotografies o dibuixos a 

Pinterest, una plataforma creada amb aquesta finalitat- compartir fotografies-.  

Altres usuaris van decidir expandir l'univers OT a través de Wattpad, una plataforma 

lliure i gratuïta en la qual els usuaris poden penjar històries i narracions escrites per 

ells mateixos. Molts usuaris van crear fanfics o, el que és el mateix, obres fetes per 

admiradors que englobaven històries amb els personatges de l'Acadèmia. Es van 

crear moltes obres alternatives, disponibles a la plataforma. Algunes parlaven de 

versions alternatives de la història, per exemple: què hagués passat si X concursant no 

hagués estat expulsat? Altres parlaven d'històries d'amor entre els concursants, sent 

les parelles formades per Alfred i Amaia, Aitana i Cepeda, Raoul i Agoney, les que 

acumulen un major nombre d'històries a la plataforma.  

La comunitat OT va acabar creixent tant que resulta molt difícil comptabilitzar tot el 

contingut creat i compartit pels usuaris a través de les xarxes socials. 

6. Anàlisi de l'opinió del públic 

Després d'analitzar el desplegament d'OT2017 a les xarxes socials, es van realitzar un 

total de 100 enquestes a joves compresos entre els 18 i els 24 anys, tots ells cursant 

estudis superiors o amb possessió d'un títol. L'elecció d'aquesta mostra s'ha fet en 

base al target del programa, que també estava comprès dins d'aquestes edats.  

L'objectiu de l'enquesta era conèixer l'opinió del target sobre el desplegament 

multimèdia del programa i saber si aquest target havia estat receptiu davant dels 

continguts transmèdia.  
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En total, 100 persones - 77 dones i 23 homes- han respost l'enquesta plantejada a 

través de la pàgina SurveyMonkey. El mateix programa ha elaborat automàticament 

els gràfics que es mostraran a continuació. 

La segona pregunta plantejada als enquestats volia saber com aquests havien entrat a 

formar part de l'univers OT. S'oferien quatre possibilitats de resposta.  

Gràfic 15 

Com vas començar a seguir el programa? 

 

Més del 50% dels enquestats va arribar al programa a través d'alguna de les tres 

xarxes socials pilars del programa: Instagram, Youtube i Twitter. No hi ha gaire 

diferència entre el nombre d'usuaris que va aportar una o altre, les tres van aconseguir 

captar prop del 18% dels enquestats cadascuna. En total el 53% va començar a seguir 

el programa a través d'alguna xarxa social en front del 47% que el va començar a 

seguir per la televisió.  

Les xarxes socials van esdevenir claus per a captar audiència per al programa.  
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Gràfic 16 

A través de quina xarxa social consumies més informació? 

 

Twuitter, Instagram i Youtube eren les tres xarxes socials pilars per al programa i les 

tres que més contingut i informació emetien. Els usuaris - més de 80%- recorrien a 

elles per a conèixer les novetats de l'univers OT. Cal destacar el 3% d'usuaris que 

recorrien a Facebook i el 7% que anava a l'app oficial. Cap dels enquestats consultava 

Shootr per a informar-se.  

Gràfic 17 

Què és el que t'ha fet estar més pendent de l'edició? 
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Quasi el 50% afirmen que un dels motius pels quals han seguit l'edició ha estat la 

convivència entre els concursants. Un 35% afirma que ho ha seguit per la música i, en 

menys percentatge, els que diuen que la competició ha estat el més atractiu de 

l'edició. El 10% ho ha seguit per altres motius no especificats.  

Tot i tractar-se d'un talent musical, quasi el 50% ha seguit el programa per la 

convivència entre els concursants més que no pas per un tema musical. Aquest tipus 

de contingut es podia aconseguir accedint al 24hores de Youtube en qualsevol 

moment del dia i es podia comentar constantment a les xarxes, on es generaven 

debats diversos.  

Gràfic 18 

 Plataformes a través de les quals han seguit el programa 

 

Aquesta pregunta permetia als enquestats seleccionar totes les plataformes que 

havien utilitzat per a seguir el programa.  

Destaca l'ús d'Instagram, que és la plataforma més utilitzada, segurament per la 

possibilitat de seguir als concursants i interactuar directament amb els seus posts. 

Seguidament, Youtube, on hi havia el canal 24hores en directes. La televisió - per a 

seguir les gales en directes- i Twitter- per a comentar el programa- ocupen la tercera 

posició dels més utilitzats.  

Un 74% utilitzaven Instagram, un 60% Youtube, un 57% Twitter i la televisió.  

Amb menys percentatge hi ha Spotify, amb un 38% d'usuaris que optaven per escoltar 

la música del programa. Un 36% també utilitzaven l'app, per informar-se o per votar 
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gratuïtament. En menys percentatge hi ha la premsa i Facebook- molt poc utilitzat en 

general pels usuaris-.  

La xarxa social Shootr no era utilitzada per cap dels enquestats.  

L'ús de totes aquestes plataformes no era discriminatori, és a dir, que un 

espectador/usuari podia mirar la televisió, mentre mirava el 24hores, ho comentava per 

Twitter, votava per l'App, escoltava la música del programa a través d'Spotify i 

consultava els perfils dels concursants per Instagram. Cada xarxa social, amb la seva 

funció específica, tenia un ús i era utilitzada per més o per menys usuaris, 

complementant o no l'experiència a través d'altres apps.  

Gràfic 19 

Quin creus que ha estat l'èxit de l'edició? 

 

Pel que fa a les respostes d'aquesta pregunta, les opinions són bastant dispars. Cal 

destacar però que si bé és cert que més de 35% afirma que l'èxit ha estat gràcies al 

càsting, un 30% diu que ha estat gràcies a l'estratègia a les xarxes socials. Un elevat 

nombre de seguidors del programa creu que el transmèdia ha estat clau per l'èxit de 

l'edició.  
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Gràfic 20 

 Creus que OT2017 ha canviat la manera com l'audiència mira la televisió? 

 

Més del 50% dels enquestats creuen que Sí, que OT2017 ha innovat molt en l'ús de 

xarxes socials i que d'ara en endavant sorgiran més programes que seguiran la 

mateixa estratègia transmèdia. El 20% però diu que l'estratègia utilitzada pel programa 

ja l'havien vista abans i que, per tant, no és innovadora. Un 18% creu que només OT 

seguirà apostant pel transmèdia i que cap més programa farà servir una estratègia 

similar.  

L'última pregunta volia saber si, en cas de seguir una estratègia en xarxes similar, si 

els enquestats mirarien OT2018. El 77% afirma que Sí, que seguiria una nova edició 

del programa.   
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7. Conclusions 

OT2017 és un producte transmèdia, tal com hem pogut comprovar al llarg de la 

investigació.  

Scolari (2013) considerava que en un producte transmèdia el contingut havia de fluir a 

través de diverses plataformes, aprofitant al màxim les especificitats i característiques 

de cada mitjà.  En aquest sentit, OT2017 coneix cadascuna de les xarxes socials i 

mitjans que utilitza i li treu el màxim rendiment. Cadascuna de les plataformes permet 

a l'usuari gaudir d'un fragment diferent del relat i, entre totes elles, acaben conformant 

l'univers que els usuaris poden explorar si així ho desitgen.  

A més, cadascuna d'aquestes plataformes es pot consumir de manera independent o 

com a part d'un tot, d'aquesta manera, de nou, es permet a l'usuari decidir fins a quin 

punt vol aprofundir en el món que se li presenta. 

Jenkins (2009) plantejava set principis que tot producte transmèdia ha de complir. Tal 

com s'ha explicat anteriorment, OT2017 els complia tots.  

Al llarg del treball s'ha pogut comprovar l'impacte que ha tingut l'edició 2017 gràcies a 

l'estratègia transmèdia que van decidir dur a terme. Aquesta última edició del concurs, 

a diferència de les anteriors, ha gaudit d'un ampli desplegament a les plataformes 

digitals que ha atorgat una nova dimensió al talent musical i l'ha convertit en un 

fenomen de masses.  

Els responsables del programa van veure en l'auge de l'audiència social la possibilitat 

de desenvolupar un producte transmèdia que tingués a l'usuari com a pilar central del 

programa, dotant-lo d'eines perquè, en tot moment, pogués sentir-se part de la 

comunitat i partícip actiu del propi relat. Tal com s'ha pogut veure al llarg de la 

investigació, aquest plantejament va resultar ser encertat, ja que les xifres obtingudes 

a les plataformes digitals van rebel·lar l'impacte del programa en la generació objectiu 

- el target-.  

A l'inici d'aquesta investigació s'havien plantejat una sèrie d'objectius i hipòtesis que, a 

continuació, es repassaran.  

L'objectiu general plantejat en aquest treball era analitzar com havia canviat la manera 

de veure la televisió gràcies a l'ús de les noves tecnologies. Per arribar a aquest 

objectiu, s'havia plantejat una hipòtesis: la repercussió d'OT2017 havia anat més enllà 
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de l'emissió de les gales dels dilluns -retransmeses per televisió- gràcies a l'ús de les 

xarxes socials i de la resta de plataformes utilitzades oficialment pel programa.  

Després de dur a terme aquesta investigació, es pot verificar la hipòtesi. El programa 

va ser concebut com a quelcom molt més extens i complex que un programa de 

televisió. Les gales es retransmetien els dilluns a la televisió però, durant la resta de la 

setmana, continuava havent-hi contingut: a través del 24 hores de Youtube, dels perfils 

oficials dels concursants a Instagram o dels comentaris i contingut generats pels 

usuaris a Twitter o a altres plataformes. El programa demanava una atenció 24/7 als 

seus seguidors per tal que aquests no es perdessin res de l'univers OT.  

Aquesta hipòtesi també queda confirmada quan s'analitzen les plataformes a través de 

les quals el públic seguia el programa. La plataforma més utilitzada pel target del 

programa no és la televisió, sinó Instagram. És a dir, el programa va esdevenir un relat 

complex construït a través de diversos canals i plataformes i eren els propis usuaris els 

que decidien com el seguien i quan participaven.  

Un cop confirmada la primera hipòtesis cal analitzar també si s'han assolit els objectius 

específics i si s'han confirmat les hipòtesis plantejades.  

Un altre dels objectius era comprovar l'impacte que el programa havia tingut a les 

xarxes socials a través de la hipòtesis següent: OT2017 ha tingut més seguiment a les 

xarxes socials que no pas en els mitjans tradicionals, en aquest cas, la televisió.  

L'edició 2017 ha estat molt lluny dels resultats d'audiència aconseguits durant les 

primeres edicions del programa. No obstant això, sí que ha aconseguit superar les 

dues últimes. Els resultats extrets de l'anàlisi de les diverses xarxes socials posen de 

manifest però, que l'impacte del programa en aquestes plataformes ha estat molt més 

significatiu que no pas a la televisió. Cal recordar la taula d'impressions, retweets i 

usuaris únics que hi havia durant les gales d'OT2017 i assenyalar com, durant la Gala 

Final, les xifres de Twitter es van disparar durant tota la nit.  

A més, la relegació dels resums diaris, molt exitosos durant les primeres edicions del 

programa, al late night d'una de les cadenes temàtiques de RTVE, ja donava indicis 

que l'audiència del format no estava a la televisió. Els continguts diaris a la resta de 

plataformes eren molt seguits però el resum televisiu va marcar resultats d'audiència 

molt baixos. Aquestes dades confirmen la hipòtesis que el seguiment a les xarxes era 

superior al seguiment a través dels mitjans tradicionals.  
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Un altre dels objectius específics plantejats ha estat conèixer els hàbits de consum del 

target del programa. Saber a través de quines plataformes consumien els continguts. 

La hipòtesis que es plantejava era que la majoria consumia més contingut a través de 

les xarxes socials que no pas pels mitjans tradicionals.  

A través de l'anàlisi de les enquestes s'han pogut conèixer els hàbits de consum del 

target. Els seguidors del programa feien ús de la majoria de les xarxes socials per 

estar al dia de l'univers OT. No obstant això, cal destacar que la quantitat de seguidors 

que consumia el programa per la televisió ha estat més elevat que el que s'esperava 

quan es va proposar la hipòtesis. Només la xarxa social Instagram supera al nombre 

d'espectadors, que està a la par amb l'ús de Twitter. La resta de xarxes socials, fins i 

tot el canal 24 hores de Youtube, queden per darrere. La hipòtesis es verifica però en 

menys mesura del plantejat en un primer moment.  

Finalment, com a últim objectiu, hi havia determinar si aquest tipus de model podria 

suposar un canvi de paradigma en la manera de fer i veure la televisió. És a dir, 

conèixer si els resultats són prou bons com perquè altres programes comencin a 

desenvolupar productes amb característiques transmèdia similars. La hipòtesi que se 

sosté és que aquest programa podria provocar un canvi de paradigma en els hàbits de 

consum televisiu.  

Els bons resultats d'audiència i, sobretot, els bons resultats aconseguits a les 

plataformes digitals fan pensar que programes d'aquestes característiques poden 

revolucionar la televisió actual. Els propis enquestats van afirmar amb rotunditat que, si 

OT2018 segueix una estratègia a les xarxes similar a la d'OT2017 seguiran de nou el 

programa.  

A més, altres programes de temàtica i característiques similars a OT podrien començar 

a copiar el format, com ja ha començat a fer Fama ¡A Bailar! 

Tot i això, encara és aviat per afirmar si s'està davant d'un canvi de paradigma, ja que 

de moment només OT2017 ha dut a terme aquest tipus d'estratègia. Caldrà esperar 

uns anys i estar pendent dels programes de la competència per saber si, realment, 

OT2017 va ser l'inici del canvi en la forma com l'audiència consumeix televisió.  
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ANNEXOS 



ANNEX 1. VISUALITZACIONS A SPOTIFY

Cançó Lo Malo - Aitana Ocaña i Ana GuerraTu canción- Amaia Romero i Alfred GarcíaNo puedo vivir sin ti- Aitana Ocaña i Luis CepedaCity of stars- Amaia Romero i Alfred GarcíaQue nos sigan las luces Shake it out- Amaia RomeroArde- Aitana OcañaCon las ganas- Amaia Romero i Aitana RomeroMiedo- Amaia Romero

Milions de visualitzacions22,73 11,875 6,112 6,109 5,746 5,644 5,623 5,168 4,896
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Issues - Aitana OcañaShape of you- Amaia Romero i Roi Méndez

4,083 3,67



ANNEX 2. SEGUIDORS A INSTAGRAM DELS CONCURSANTS D'OT2017

CONCURSANT Amaia Aitana Miriam Alfred Ana Guerra

oct-17 14.580 19.440 18320 11400 9500

des-17 165.490 160.260 76170 164090 86000

febr-18 325.730 380.210 187190 288360 190620

maig-18 823.000 1.100.000 434000 562000 492000
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oct.-17 nov.-17 des.-17 gen.-18 febr.-18 març-18 abr.-18 maig-18 



Agoney Roi Nerea Cepeda Raoul Mireya Ricky

15560 12200 8400 14900 11710 9970 12460

51840 124920 69070 75060 99930 36110 72590

130810 329380 146630 235220 174790 63590 128060

220000 512000 245000 429000 284000 111000 211000

Amaia 

Aitana 

Miriam 

Alfred 

Ana Guerra 

Agoney 

Roi 

Nerea 

Cepeda 

Raoul 

Mireya 

Ricky 

Marina 

Thalía  

Juan Antonio 

Mimi 



Marina Thalía Juan Antonio Mimi

13770 8750 4540 13310

25340 18240 10640 49110

44200 33450 23410 108400

71300 60200 48600 208000



ANNEX. 3 AUDIÈNCIES OT 1

Gales Gala 0 Gala 1 Gala 2 Gala 3 Gala 4

Audiències OT1 2,734 2,78 4,905 5,112 5,857
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Audiències OT1 



Gala 5 Gala 6 Gala 7 Gala 8 Gala Navidad Gala 9 Gala 10

6,006 6,471 6,767 6,943 6,97 7,756 7,578

Audiències OT1 



Gala 11 Gala 12 Gala 13 Gala Final

8,888 6,528 10,017 12,873



ANNEX 4. AUDIÈNCIES EL REENCUENTRO

Programa OT: El Reencuentro 1OT: El Reencuentro 2OT: El Reencuentro 3OT: El reencuentro el concierto

Milions d'espectadors 4,702 3,9 2,9 4,1
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OT: El reencuentro el concierto



ANNEX 5. MODEL D'ENQUESTA 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

Otro 

2¿Como empezaste a seguir el programa? 

Twitter 

 24h de Youtube 

Por las galas emitidas por televisión 

Por Instagram 

Otro 

 

3A través de que red social consumías más información? 

Twitter 

Instagram 

Facebook 

Shootr 

Youtube 

App mòbil 

Otro 

 

4¿Qué es lo que te ha hecho estar más pendiente de esta edición? 

La convivencia entre los concursantes 

La música 

La competición 

Otro  

 

 

 

 



5Selecciona todas las plataformas a través de las cuales has seguido el programa 

Televisión 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Shootr 

Spotify 

Prensa 

App móbil 

Facebook 

6¿Cual crees que ha sido el éxito de la edición? 

La música 

El càsting (los concursantes) 

La estrategia en redes sociales 

Otro 

 

7¿Crees que OT2017 ha cambiado la manera como la audiencia mira la televisión? 

Sí, han innovado mucho i de ahora en adelante seguro que aparecen más 

programas así 

Sí, pero solo OT seguirá esta estrategia 

No, ya lo había visto antes 

No, no pienso que el éxito de la edición se deba a la estrategia en redes sociales 

8En caso de seguir una estrategia en redes similar, ¿seguirías la edició OT2018? 

Sí 

No 
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