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INTRODUCCIÓ 

Els temps han canviat i, amb això, els hàbits de consum de contingut audiovisual també.  

Les noves tecnologies han permès la reinvenció de la televisió tradicional i l’aparició de 

nous models narratius multimèdia. 

El cas Operación Triunfo és un exemple clar de reinvenció constant, ja que, des dels 

seus inicis l’any 2001 ha anat incorporant noves actualitzacions. El retorn del format 

l’any 2017 va ser un gran èxit que va ser gràcies a la distribució dels diferents continguts 

del talent show a través de diferents canals de vehiculació, convertint-se en pioner en 

aprofitar les narratives interactives i els directe online per a atraure a les noves 

generacions a les gales de la televisió tradicional1. Des d’aquest mateix any, el programa 

es va convertir en líder d’audiència digital amb 3,5 milions de visites als seus continguts 

publicats a la xarxa2. L’èxit digital del format ha anat creixent. L’any 2018 quasi una 

quarta part (22%) del consum total d’Operación Triunfo era online i durant el mes de 

gener -a les portes de la Final d’OT 2017- el consum online va arribar a quasi sis milions 

d’espectadors.3  

Però això no és tot, ja que amb l’actual edició passada d’OT 2020, el format ha demostrat 

que és capaç d’adaptar-se a qualsevol situació potenciant sempre el seu model digital. 

Degut a la pandèmia mundial de Covid-19, tot i la cancel·lació temporal del programar 

a TVE, el format va continuar generat contingut per a la xarxa, ideant una nova estratègia 

digital per a seguir oferint contingut als fans4. Ara, ha hagut de reinventar els concerts 

per adaptar-los a la crisis sanitària. Les noves mesures només permeten l’accés de 

6.000 persones dins el recinte del Wizink Centre, però les mesures de seguretat no han 

impedit obrir un balcó paral·lel en format digital5.  

D’aquesta manera, Operación Triunfo es converteix en un objecte d’estudi molt 

interessant per a qualsevol investigació. No només per la seva gran capacitat 

d’adaptació, sinó pel gran potencial que té el seu model digital i, a més, per la seva 

 
1 La información (2020). 'OT' y la puerta que se abre con los conciertos virtuales. Recuperat de 

https://amp.lainformacion.com/opinion/borja-teran/ot-y-la-puerta-que-se-abre-con-los-conciertos-virtuales/2811380/ 
Consultat el 27 de juliol de 2020}. 
2 RTVE (2018). RTVE.es, líder de audiencia digital en TV con casi 9 millones de usuarios, mejor dato de los últimos dos 

años. Recuperat de https://www.rtve.es/television/20180202/rtvees-lider-audiencia-digital-tv-casi-9-millones-usuarios-
mejor-dato-ultimos-dos-anos/1672221.shtml  [Consultat el 27 de juliol de 2020}.  
3 Kantar Media (2018). Operación Triunfo y el éxito de su estrategia en plataformas digitales. Recuperat de 
https://www.kantarmedia.com/es/sala-de-prensa/press-releases/el-exito-de-ot-en-plataformas-digitales [Consultat el 27 
de juliol de 2020}. 
4 El Periódico (2020). La reinvención de 'OT 2020': así continúa en redes tras su cancelación temporal en TVE. 
Recuperat de https://www.elperiodico.com/es/yotele/20200329/reinvencion-ot-2020-redes-sociales-suspension-

temporal-tve-7909362 ]Consultat el 27 de juliol de 2020}. 
5 La información (2020). 'OT' y la puerta que se abre con los conciertos virtuales. Recuperat de 
https://amp.lainformacion.com/opinion/borja-teran/ot-y-la-puerta-que-se-abre-con-los-conciertos-virtuales/2811380/ 

Consultat el 27 de juliol de 2020}.  

https://amp.lainformacion.com/opinion/borja-teran/ot-y-la-puerta-que-se-abre-con-los-conciertos-virtuales/2811380/
https://www.rtve.es/television/20180202/rtvees-lider-audiencia-digital-tv-casi-9-millones-usuarios-mejor-dato-ultimos-dos-anos/1672221.shtml
https://www.rtve.es/television/20180202/rtvees-lider-audiencia-digital-tv-casi-9-millones-usuarios-mejor-dato-ultimos-dos-anos/1672221.shtml
https://www.kantarmedia.com/es/sala-de-prensa/press-releases/el-exito-de-ot-en-plataformas-digitales
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20200329/reinvencion-ot-2020-redes-sociales-suspension-temporal-tve-7909362
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20200329/reinvencion-ot-2020-redes-sociales-suspension-temporal-tve-7909362
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capacitat d’influència sobre la resta de programes de televisió que l’estan prenent com 

a referent.  

Per altra banda, tot i que existeix un interès acadèmic per a realitzar una investigació 

centrada en Operació Triunfo, és evident que darrere també hi ha un interès personal. 

Considerem que Operación Triunfo és un format molt potent, interessant i entretingut i 

des del punt de vista d’un espectador i prossumidor actiu del programa, creiem que és 

imprescindible indagar en l’estratègia digital que segueix, l’ús de les narratives 

multimèdies en el sector televisió i valorar si realment el futur de la televisió tradicional 

està en mans d’estratègies digitals com la d’Operación Triunfo, convertint-se així, en 

referent dins d’Espanya. 

La següent investigació se centra en descobrir quina narrativa multimèdia segueix 

Operación Triunfo -multiplataforma, crosmedia o transmèdia- i indagar en l’estratègia 

digital que fa servir. En primer lloc, es contextualitzarà el procés de digitalització a 

Espanya, s’introduiran els nous models de distribució de contingut audiovisual i 

s’explicaran què són i quines són aquestes noves narratives multimèdia: el 

multiplataforma, el crossmèdia i els transmèdia. Ens centrarem en la narrativa 

transmèdia per aprofundir sobre el tema i descobrir-ne les seves característiques. En 

segon lloc, s’explicarà què és Operación Triunfo i es farà un repàs de l’evolució del 

format des dels seus inicis l’any 2001 fins l’actualitat, passant per les diferents cadenes 

i cancel·lacions que ha patit el format i totes les actualitzacions que s’han implementat 

fins ara. A més, es farà un repàs de tots els canals (lineals i no lineals) de distribució del 

producte d’Operación Triunfo i s’analitzarà breument el seu impacte en la societat 

espanyola. A posteriori, es farà un breu resum sobre l’objecte d’estudi, els objectius de 

la investigació, les hipòtesis i les preguntes de recerca. S’introduirà el tipus d’investigació 

que es farà i les tècniques i mètodes per a realitzar el present treball, la recerca 

bibliogràfica que s’ha especificat anteriorment, les entrevistes als responsables del 

format d’Operación Triunfo i l’anàlisi de contingut d’una mostra representativa dels 

diferents canals de distribució del format que es presentarà a continuació.  Finalment, 

s’exposaran els elements més destacats de l’anàlisi de contingut, es triangularà la 

informació d’aquests amb les respostes a les entrevistes i es presentaran els resultat 

d’aquesta triangulació. Per a finalitzar la recerca, es tancarà amb unes conclusions que 

permetran o no validar o refutar les hipòtesi presentades a la metodologia.  

A partir d’aquí, inicia el camí d’aquesta investigació que considerem interessant per al 

futur del sector televisiu pel que fa a la digitalització dels programes de televisió més 

exitosos del moment.   
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1. MARC TEÒRIC 

1.1. Digitalització del mercat audiovisual a Espanya 

1.1.1. Context històric del món digital a Espanya 

En els últims quinze anys, la televisió s’ha vist immersa a una transformació radical, 

degut al desenvolupament de les telecomunicacions i la digitalització de les tecnologies 

audiovisuals. Aquest procés afecta a tots els seus àmbits des de l’estructura empresarial 

del sector fins a la creació de nous productes i continguts passat per les formes i hàbits 

de consum (Marzal, Casero i Murciano, 2007). 

L’arribada de la digitalització s’insereix en un llarg procés, encara inacabat. En una 

primera onada, la seva irrupció va estar associada a la implantació de fórmules basades 

en la televisió de pagament. Primer el satèl·lit i, posteriorment, el cable o la línia ADSL, 

convertint-se en vies de transmissió de continguts i serveis televisius. Tot i així, la seva 

incidència social va ser realment limitada. A Espanya, només una petita part de la 

població es va incorporar a aquesta oferta multinacional d’accés condicionat. La resta 

de la població va continuar consumint les emissions en obert de les grans cadenes 

generalistes, difoses a través del sistema analògic (Marzal, Casero i Murciano, 2007).  

Posteriorment, la digitalització televisiva experimentava una segona onada d’expansió 

de la ma de la televisió digital terrestre (TDT). Un sistema que tenia el repte d’aconseguir 

la generalització del mitjà de comunicació més universal existent a la nostra societat 

(Prado, 2003) 

La irrupció de la TDT, el 15 de novembre de 1999, va obrir un horitzó d’importants 

conseqüències entre les que destaquen la multiplicació de l’oferta de la televisió en 

obert, el desenvolupament de nombrosos continguts i formats de programes que 

comencen a fer ús d’eines interactives que la tecnologia digital ofereix, l’alteració dels 

sistemes de finançament de les empreses televisives com a conseqüències d’una 

accentuació de la fragmentació de les audiències o l’aparició de modalitats de consum 

inèdites o poc extenses fins al moment (Bustamante, 1999).  

A principis de 2005, el govern de Zapatero va començar un nou Pla Tècnic Nacional de 

la Televisió Digital Terrestre amb la intenció d’impulsar aquesta nova tecnologia en un 

mercat televisiu. Finalment, el 29 de juliol de 2005, el Govern va aprovar el text del nou 

Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i el Reglament per a la prestació de 

serveis de TDT6. Això va suposar un rellançament de la TDT el 30 de novembre de 2005. 

 
6 BOE (2005). Recuperat del https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27014-27016.pdf i de 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf [Consultat el 25 de juny de 2020]  

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27014-27016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf
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Dins de les noves mesures que contenia aquest nou pla hi destaca l’apagada analògica 

el 30 de març de 2010, fet que va comportar la fi de les emissions analògiques i que 

totes les emissores de televisió terrestre es realitzessin mitjançant tècniques digitals. 

Actualment ens estem afrontant a un altre canvi. A partir del 2015 va tenir lloc l’anomenat 

Dividend Digital que consistia en un procés que reduïa l’espectre radioelèctric de la 

televisió com a resultat de la TDT. L’espai optimitzat va permetre l’assignació de part de 

l’espectre als serveis de comunicacions mòbils de pagament. Per tant, el 31 de març de 

2015 va suposar la fi de les emissions i freqüències antigues.  

L’evidència de l’avenç tecnològic amb l’arribada de la tecnologia 5G a Espanya han 

donat lloc a un segon Dividend Digital que requerirà l’alliberament de més part de 

l’espectre. En altres paraules, alguns serveis hauran de migrar les seves freqüències a 

altres parts de l’espectre per deixar lloc a noves comunicacions mòbils. Per aquest 

motiu, el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va aprovar el Pla Tècnic Nacional 

de la TDT el 21 de juny de 2019, per a regular determinats aspectes per a l’alliberament 

del segon dividend digital7. 

Tot i així, el procés de digitalització no només es centra en la televisió. Sí que és cert 

que continua complint un rol social molt important, ocupant un lloc predominant a les 

llars, generant enormes audiències i tenint una gran influència en els temes de l’agenda 

pública. Per aquest motiu, tot i que se’l pot considerar un mitjà antic, és fonamental en 

el desenvolupament cultural. Tot i així, aquest mitjà antic haurà de coexistir dins d’un 

ampli sistema d’opcions comunicatives (Jenkins, 2006).  

D’aquesta manera, la televisió continua sent un element clau per a la societat pel que fa 

a l’entreteniment, la cultura i la informació. Si bé és cert que degut a les noves 

tecnologies i Internet la televisió està perdent més pes, fent esmena a la pèrdua 

d’espectre radioelèctric al llarg dels anys per a que les telecomunicacions digitals ocupin 

el seu lloc, encara és un referent en comunicació.  

Per això és imprescindible conèixer i identificar aquestes noves opcions comunicatives, 

que s’han adaptat als nous hàbits de consum de la societat del segle XXI i que 

coexisteixen amb la televisió tradicional.  

1.1.2. Televisió lineal i no lineal  

Els hàbits de consum de l’audiència han canviat i el flux de programació ja no és lineal. 

Es tracta d’entendre la televisió en un nou entorn, a nous temps i a nous mitjans que fan 

 
7 RTVE (2020) ¿Qué es el Segundo Dividendo Digital que obliga a resintonizar las televisiones?. Recuperat de 

https://www.rtve.es/noticias/20200208/segundo-dividendo-digital/1999170.shtml [Consultat el 15 de juny de 2020] 

https://www.rtve.es/noticias/20200208/segundo-dividendo-digital/1999170.shtml
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necessària la lectura de l’accés, l’ús i les apropiacions que fan les audiències8. En aquest 

canvi de consum de continguts han aparegut les plataformes d’streaming. Els 

consumidors entusiastes de l’streaming i de l’accés a continguts sota demanda (no 

lineals) són espectadors més joves, mentre que la televisió segueix captant als de més 

edat.9 

Segons la CNMC, una de cada tres llars amb accés a Internet utilitza plataformes digitals 

de pagament per a veure continguts a la xarxa10. Les plataformes de televisió sota 

demanda han revolucionat el panorama televisiu actual. Aquestes són Movistar+, Netflix, 

Sky, HBO i Amazon Prime. Aquestes plataformes permeten als usuaris visionar multitud 

de continguts en Streaming (sense necessitat de descàrrega) en qualsevol moment i 

des de qualsevol dispositiu, ja sigui la televisió, l’ordinador, la tablet, el mòbil o altres 

dispositius11. A més, les cadenes de televisió lineal també ofereixen contingut original 

sota demanda des de les seves pàgines web com ara RTVE, Mediaset i Atresmedia.  

Les plataformes de televisió sota demanda conviuen actualment amb la TDT 

convencional, que encara és capaç d’aglutinar a milions d’espectadors disposats a veure 

el que s’emetin a l’hora que les cadenes decideixen. La televisió lineal continua formant 

part de la nostra societat en termes comunicatius. Tot i així, sí que és cert que els hàbits 

de consum han propiciat una segmentació de les audiències. La programació ha envellit, 

centrant-se en aquest nínxol de consumidors més que en els joves que accedeixen al 

contingut a través de la xarxa12. 

A partir d’aquest moment en el context actual diversos factors de caràcter tecnològic, 

econòmic, sociocultural han propiciat l’inici del procés de “convergència mediàtica” 

(Jenkins, 2008: 2). Aquest procés està intensificant la construcció del relat audiovisual 

donada la possibilitat d’hibridismes narratius en diferents suports i mitjans  (Montero i 

Duarte, 2011). Per aquest motiu, en aquest procés de convergència mediàtica són 

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

continguts a través de diverses plataformes), o el relat interactiu.  

 
8 Gutiérrez, Orcasitas (2015). TV: Entre contenidos lineales y no lineales. Recuperat de  
https://www.tvyvideo.com/201506045884/articulos/otros-enfoques/tv-entre-contenidos-lineales-y-no-lineales.html 
[Consultat el 10 de juny de 2020] 
9 PuroMarketing, (2019). La televisión lienal tradicional también comienza a perder a los consumidores de más edad. 
Recuperat de https://www.puromarketing.com/45/32951/television-lineal-tradicional-tambiencomienza-perder-

consumidores-mas-edad.html [Consultat el 10 de juny de 2020]  
10 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020]  
11 El Periódico (2018). Televisión bajo demanda o cómo ver lo que quieres cuando te da la gana. Recuperat de 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/elestudiante/television-demanda-ver-quieres-cuando-da-

gana_1283817.html [Consultat el 10 de juny de 2020]  
12 PuroMarketing, (2019). La televisión lienal tradicional también comienza a perder a los consumidores de más edad. 
Recuperat de https://www.puromarketing.com/45/32951/television-lineal-tradicional-tambiencomienza-perder-

consumidores-mas-edad.html [Consultat el 10 de juny de 2020] 

https://www.tvyvideo.com/201506045884/articulos/otros-enfoques/tv-entre-contenidos-lineales-y-no-lineales.html
https://www.puromarketing.com/45/32951/television-lineal-tradicional-tambiencomienza-perder-consumidores-mas-edad.html
https://www.puromarketing.com/45/32951/television-lineal-tradicional-tambiencomienza-perder-consumidores-mas-edad.html
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/elestudiante/television-demanda-ver-quieres-cuando-da-gana_1283817.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/elestudiante/television-demanda-ver-quieres-cuando-da-gana_1283817.html
https://www.puromarketing.com/45/32951/television-lineal-tradicional-tambiencomienza-perder-consumidores-mas-edad.html
https://www.puromarketing.com/45/32951/television-lineal-tradicional-tambiencomienza-perder-consumidores-mas-edad.html
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A l’era de la convergència existeix una eclosió de noves narratives audiovisuals que es 

desenvolupen en diferents mitjans i en les que l’espectador pot canviar de plataforma 

juntament al desenvolupament de l’acció i/o evolució dels personatges (Costa i Piñeiro, 

2011). Entre la gran diversitat d’expressions que es refereixen al fenomen de la 

convergència mediàtica és precís destacar l’existència de les “noves narratives 

multimèdia” (Costa i Piñeiro, 2011: 109).  

El cert és que “en l’era de la convergència existeix una eclosió de narratives audiovisuals 

que es desenvolupen en diferents mitjans i en les l’espectador pot canviar de plataforma 

i el desenvolupament de l’acció i/o l’evolució dels personatges” (Costa i Piñeiro, 2011: 

109). Així doncs, entre la diversitat d’expressions que es refereixen a aquest fenomen 

de noves narratives audiovisual, és important conèixer les tres modalitats de relat 

multimèdia principals: les narratives multiplataforma, crosmedia i transmedia (Costa i 

Piñeiro, 2011). 

Figura 1. Estratègies de convergència mediàtica (Costa i Piñeiro, 2011) 

Font: Costa i Piñeiro (2011)13 

1.1.2.1. Narrativa multiplataforma 

El relat multiplataforma és la forma més bàsica de la narrativa multimèdia (Bálazs, 1978). 

Consisteix en la narració de la mateixa història en diferents mitjans o suports, adaptant-

 
13 ICONO 14, 2012, Vol.10, No.2, pp. 102-125. ISSN 1697-8293. Madrid (España) Carmen Costa y Teresa Piñeiro: 

Nuevas narrativas audiovisuales: Multiplataforma, crossmedia y transmedia. El caso de Águila Roja (RTVE) 
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se al llenguatge i a la forma de cada un d’ells. Aplicat a l’àmbit de la televisió, l’expressió 

multiplataforma pot fer referència a la creació de continguts per a la seva distribució a 

través de diferents tipologies de dispositius mòbils (Guerrero, 2011).  

La narrativa multiplataforma s’entén doncs com un mateix relat narrat des de diferents 

mitjans, però que no constitueixen un fenomen nou, sinó que ha viscut una important 

eclosió gràcies al desenvolupament tecnològic i al procés de la convergència (Costa i 

Piñeiro, 2011). Per exemple, un cas excepcional de relat multiplataforma serien les 

novel·les que s’han dut al cine i que, degut al seu èxit, s’han produït altres tipus de 

productes similars en altres suports (Costa i Piñeiro, 2011).  

La idea és que la narrativa multiplataforma parteix d’una fenomen i, sense variar-ne el 

contingut, l’explica des de diferents plataformes.  

1.1.2.2. Crossmèdia 

En l’àmbit de la narració, parlem de narrativa crossmèdia, (en anglès, crossmedia 

storytelling) quan ens referim a un relat integrat que es desenvolupa a través de diversos 

mitjans, amb diversos autors i estils (Davidson et al. 2010). Finalment, els receptors han 

de consumir tots aquests mitjans per a experimentar el relat complet. D’aquesta manera, 

la narració crossmèdia, constitueix una xarxa teixida per una sèrie d’elements al voltant 

d’un univers narratiu (Roig, 2009). Aquests elements han de formar un cànon coherent 

a les seves múltiples manifestacions (Costa i Piñeiro, 2011).  

Per altre banda, la narrativa crosmedia es refereix a experiències integrades a través de 

múltiples mitjans que inclouen Internet, vídeos, televisió, dispositius, mòbils, DVD, 

premsa i ràdio (Davidson et al., 2010). La incorporació de nous mitjans de l’experiència 

crosmedia implica nivells alts d’interactivitat per part de l’audiència. En una redacció 

crossmèdia es precisa tant la interacció per part de l’audiència, que sense aquesta 

implicació els fragments vehiculats del relat de la història no tenen cap sentit complet 

(Costa i Piñeiro, 2011). Per tant, a diferència del transmèdia, és precís abordar 

l’experiència en la seva totalitat per a comprendre’ls, és imprescindible que l’audiència 

assumeixi un rol actiu per aconseguir més implicació en la construcció de significat 

(Davidson et al., 2010).   

1.1.2.3. Transmedialitat 

La narrativa transmèdia es una nova estètica que va sorgir com a conseqüència de la 

convergència dels mitjans. La convergència mediàtica -definida com la relació de 

continguts de múltiples plataformes mediàtiques i la intenció de crear el recorregut que 

espera que l’audiència realitzi a través de diverses plataformes- va generar la creació 
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de relats que s’expliquessin mitjançant diverses plataformes creant així les narratives 

transmèdia (Jenkins, 2008).  

Per a la present investigació és important aprofundir en aquesta modalitat de narrativa 

multimèdia. Per aquest motiu, ampliarem els coneixements sobre aquest concepte més 

endavant.  

1.1.3. Estructura de la televisió digital a Espanya  

1.1.3.1. Estructura dels operadors de televisió espanyols dins l’era 

digital 

La televisió a Espanya ha anat canviant al llarg dels anys degut als avenços tecnològics. 

“Des de l’aparició de la TDT, la industria de la televisió a Espanya ha experimentat un 

notable canvi. L’oferta de canals s’ha multiplicat, encara que també s’ha reconfigurat la 

propietat dels mateixos, a més, els modes d’accés dels usuaris també han anat canviant, 

així com les diferents plataformes que ofereixen continguts audiovisuals a la televisió” 

(Arbújar Villarrubia, 2014: 9).  

Aquests canvis han tingut lloc a partir de la revolució digital, que ha transformat d’una  

manera decisiva la industria audiovisual i la televisió. “Els operadors espanyols han 

passat de gestionar una cadena de televisió a un grup de canals i tota una sèrie de 

plataformes complementàries accessibles des del mòbil i Internet” (Guerrero, 2011: 85). 

És per això que “gràcies a la tecnologia digital, els continguts audiovisuals s’han 

independitzat del suport i avui podem accedir a ells des d’una àmplia varietat de 

dispositius o plataformes” (Guerrero, 2011: 86). A més, l’espectador té la capacitat 

d’interactuar amb els continguts i, al mateix temps, compartir l’experiència amb altres 

usuaris gràcies a eines com les xarxes socials. És per això que, degut a l’avenç 

tecnològic i la digitalització, “la industria audiovisual s’ha vist amb la necessitat de 

distribuir els seus continguts més enllà dels suports tradicionals” (Guerrero, 2011: 86). 

Com hem vist anteriorment, “el concepte de multiplataforma, aplicat a la televisió, 

simplement fa referència a la distribució dels continguts a través d’una varietat de 

dispositius” (Guerrero, 2011: 87). Però, “l’opció de veure els continguts en altres 

dispositius no substitueix l’experiència de veure la televisió des del menjador de casa, 

sinó que l’enriqueix” (Adams, 2009: 3).  

Tot i així, aquest canvi d’hàbits que sembla tant innovador està present des dels inicis 

dels anys noranta, així doncs, ja l’any 1995 es va fer referència a la situació gradual del 

prime time televisiu per el “my time” (Negroponte, 1995: 172). Aquest nou concepte de 

“my time” fa referència a “la tendència de l’usuari a configurar la seva pròpia oferta 
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personalitzada, gràcies a una televisió a la carta accessible en tot moment i des de 

qualsevol lloc” (Guerrero, 2011: 87). 

Així doncs, a partir d’aquest concepte de “my time” sorgeixen diferents hàbits i 

pràctiques de l’espectador o, en aquest cas -ja que parlem d’Internet-, l’usuari. Una 

d’aquestes pràctiques habituals apunta a “l’espectador multitasca” (Arrojo, 2010) o 

“double dipper” (Gunter, 2010: 124), que són aquells “usuaris que veuen la televisió al 

mateix temps que naveguen per Internet o mentre comenten i comparteixen el que 

veuen a les xarxes socials” (Guerrero, 2011: 87). Així s’observa que “el my time sembla 

coincidir amb el prime time”, en la que es mostra una relació entre la televisió i Internet 

de la que “els dos mitjans en surten enfortits” (Guerrero, 2011: 87). 

Però aquests dos mitjans no solament es complementen, sinó que “la digitalització i la 

convergència de la televisió amb Internet han portat una fragmentació de l’oferta, la 

proliferació del contingut multiplataforma i transmèdia, una audiència més activa, i un 

consum de continguts audiovisuals més personalitzat” (Guerrero, 2011: 92).  

A Espanya, la digitalització dels operadors de televisió es va produir progressivament 

des de l’aparició de la TDT. Tot i així, des dels inicis de la convergència de la televisió i 

Internet, els operadors espanyols “confien en que la multiplicació de vies de distribució 

enfortirà la imatge de les cadenes, que ja perceben Internet com una oportunitat de 

negoci real, i no només com un lloc en el que simplement s’hi ha de ser” (Guerrero, 

2011: 93).  

Taula 2. Distribució del contingut audiovisual dels operadors espanyols 

(Guerrero, 2011) 

 TVE Antena 3 Telecinco Cuatro La Sexta 

Continguts gratuïts  X X X X X 

Continguts de 

pagament 

 X X   

Contingut publicitari  X X X X 

Emissions en 

directe 

X X X X X 

TV a la carta X X X X X 

Drets de producció 

pròpia 

X X X X X 

Drets de producció 

aliena  

X X X X  
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Contingut exclusiu 

online 

 X X X  

Presència a les 

xarxes socials 

X X X X X 

Serveis interactius X X X X X 

Aplicacions per a 

mòbils  

X X X X X 

Font:  Guerrero Pérez, E. (2011)14 

Com s’observa a la taula anterior, tots els operadors ofereixen contingut en línia de 

manera gratuïta. D’aquesta manera s’adapten a les noves condicions que ha portat la 

digitalització juntament amb la convergència mediàtica.  

Segons la taula, els continguts es poden visualitzar a través de diversos dispositius. A 

l’hora d’oferir els continguts per a plataformes mòbils, els operadors tenen dues opcions. 

“La primera és adaptar els seus productes online a les característiques de dispositius 

mòbils com els smartphones o les tabletes, de tal manera que s’accedeix a l’oferta des 

de la web. La segona consisteix en dissenyar aplicacions específiques per a aquests 

dispositius” (Guerrero, 2011: 97). Com hem vist anteriorment, “tots els operadors 

disposen d’aplicacions mòbil, excepte Cuatro” (Guerrero, 2011: 97), tot i que disposa 

d’una aplicació específica dedicada al contingut esportiu anomenada Desportes 

Cuatro 15 . En tots els casos, “l’aplicació és gratuïta i serveix de finestra d’accés al 

contingut produït per la televisió i el reproductor online. El contingut s’ofereix en 

streaming a la carta, en capítols complets o dividits en parts per a facilitar el visionat de 

seccions concretes” (Guerrero, 2011: 97).  

En relació a la televisió i les xarxes socials, “tots els operadors tenen presència a les 

xarxes com Facebook i Twitter, i són conscients de la necessitat de crear comunitat i de 

fidelitzar a l’audiència en totes les plataformes possibles, especialment als targets més 

joves” (Guerrero, 2011: 97-98). 

1.1.3.2. Les OTT a Espanya 

Tot i que els operadors espanyols de televisió tradicional s’han adaptat a les noves 

condicions que han sorgit a partir de la convergència mediàtica, han aterrat a Espanya 

 
14 El ecosistema multiplataforma de los grupos televisivos españoles: los formatos de entretenimiento. Revista 

Comunicación y Hombre [en línea], 7, 85-103. Recuperat de 
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/07_e_enriqueguerrero.pdf 
15 Cuatro (s.f.) ¡La actualidad deportiva con la app de Deportes Cuatro!. Recuperat de 

https://www.cuatro.com/deportes/app.html [Consultat el 2 de març de 2020]  

http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/07_e_enriqueguerrero.pdf
https://www.cuatro.com/deportes/app.html
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les plataformes de servei de transmissió lliure 16 . Entenem per servei OTT o de 

transmissió lliure (Over The Top, en anglès), la transmissió d’àudio, vídeo i altres 

continguts a través d’Internet sense la implicació dels operadors tradicionals en el control 

o la distribució del contingut17.   

Les noves plataformes digitals estan molt presents en el dia a dia dels ciutadans del 

país. Una de cada tres llars espanyoles amb accés a Internet fa ús de plataformes 

digitals de pagament per a veure continguts audiovisuals en línia18. Dels serveis que 

ofereixen continguts propis, lideren Movistar+ i Netflix. Amazon estaria en tercer lloc i 

HBO España en quart lloc, encara que aquest servei està disponible també per a clients 

de Vodafone que el situarien en tercera posició, per davant d’Amazon19.  

Taula 2. Presència de les plataformes de servei de transmissió lliure a les llars 

espanyoles (2019) 

Plataforma Presència en llars espanyoles 

Movistar+ 2.200.000  

Netflix  2.000.000  

Amazon Prime 656.000 

HBO España  475.000 

HBO España per a clients de Vodafone 951.000 

Font:  Elaboració pròpia. Dades extretes de El País (2019)20 

La gran plataforma espanyola, Movistar+, és líder en presència a les llars espanyoles. 

Tot i així, per a veure les sèries, és imprescindible contractar un paquet de televisió que 

inclou els continguts de televisió lineal i no lineal de les cadenes Fox, AXN o Calle 13, i 

les ficcions com Outlander, Kidding o Fuga en Dannemora. Per altra banda, Movistar + 

va arribar a un acord amb Netflix l’any 2019 per oferir als seus clients ambdós serveis 

amb descomptes, però amb limitacions21.  

Juntament amb Movistar+, Netflix és el servei més present a les llars espanyoles. 

Setmanalment, s’estrenen sèries, documentals i pel·lícules, pròpies o comprades. Cada 

 
16 El País (2019).  ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de: 

https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html  [Consultat el 10 de juny de 2020] 
17 Fundéu (2013) de transmisión libre, alternativa a over-the-top (OTT) Recuperat de 

https://www.fundeu.es/recomendacion/over-the-top/ [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
18 CNCM (2018) Tres de cada diez hogares con Internet consumen contenidos audiovisuales online de pago. 
Recuperat de https://www.cnmc.es/node/368440 [Consultat el 11 de juny de 2020] 
19 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020] 
20 Recuperat de https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html i CNCM (2018) Recuperat 
de https://www.cnmc.es/node/368440   
21 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 

https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020] 

https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://www.fundeu.es/recomendacion/over-the-top/
https://www.cnmc.es/node/368440
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://www.cnmc.es/node/368440
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
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vegada té un catàleg més ampli. Entre les produccions originals espanyoles de Netflix 

destaquen La casa de papel 3, Altamar, Hache, Elisa y Marcela, Valeria, i molts més22.  

Amazon Prime Video es el servei de streaming d’una de les majors companyies de 

venda online. Aquesta està present a Espanya des de desembre de 2016, i acumula a 

la seva plataforma cada vegada més sèries pròpies com ara Six Dreams i Pequeñas 

coincidencias23. 

HBO España va ser un gran èxit gràcies a l’estrena de l’octava temporada de la sèrie 

Juego de tronos, que va compartir amb Movistar+. Tot i així, HBO era l’única plataforma 

que oferia totes les entregues de la sèrie al complet. Poc a poc ha anat ampliant el seu 

catàleg de sèries, ja siguin originals com ara The Deuce, Big Little Lies o Heridas 

abiertas, o comprades com Mayans, The Handmaid’s Tale o La amiga estupenda24.  

Tot i que les anteriors són les plataformes que tenen una presència més destacada a 

les llars espanyoles també n’han aterrat d’altres que s’estan incorporant al nou 

panorama com ara Rakuten TV, Sky o Filmin25.   

Des dels inicis dels anys noranta la companyia de telecomunicacions Sky oferia un 

servei televisiu a gran part d’Europa. Va començar l’any 1990 al Regne Unit, al 1991 

Alemanya, i Itàlia al 2003. Des de feia temps la companyia tenia la intenció d’incorporar-

se al mercat espanyol i, finalment, l’11 de setembre de 2017 va arribar com un servei de 

streaming amb 12 canals de pagament -com per exemple Calle 13, Comedy Central o 

la Fox- i la possibilitat de veure el seu contingut sota demanda. Als inicis la companyia 

es va centrar en l’entreteniment oferint l’estrena de sèries com The Walking Dead, 

Anatomía de Grey, La patrulla canina o The Big Bang Theory.26  

1.1.3.3. Altres plataformes digitals de consum audiovisual: YouTube 

a Espanya  

Tot i així, a part de les OTT també existeixen altres plataformes digitals de consum 

audiovisual com és el cas de YouTube. YouTube és un lloc web dels Estats Units dedicat 

a compartir vídeos. La plataforma presenta una gran varietat de clips, pel·lícules, 

programes de televisió i vídeos musicals, així com continguts creats pels propis usuaris 

 
22 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 

https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020] 
23 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020] 
24 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020]  
25 El País (2019). ¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?. Recuperat de 
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html [Consultat el 12 de juny de 2020] 
26 El País (2017). Sky llega a España con 12 canales de pago y sin deportes. Recuperat de 

https://elpais.com/cultura/2017/09/11/television/1505138778_592420.html [Consultat el 22 de juliol de 2020] 

https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/television/1546609140_777862.html
https://elpais.com/cultura/2017/09/11/television/1505138778_592420.html
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coneguts com a “youtubers”27. “Molts estudis afirmen que YouTube és la plataforma 

vídeo amb major difusió global, però també afirmen que el radi de retorn de inversió és 

molt limitat. Per altra banda, el mercat de les OTT és molt més ampli que el de YouTube 

i, a més de facturar més que la plataforma al llarg de l’any, s’espera que creixi més de 

64 mil milions de dòlars per a 202128.  

A diferència de les OTT, que tenen un model de negoci basat en les “subscripcions de 

vídeo sota demanda (SVOD)”29, YouTube segueix el model de negoci de “vídeo sota 

demanda basat en publicitat (AVOD)”30. La realitat és que el consum de vídeo està 

experimentant un canvi de paradigma. D’aquesta manera, s’està potenciant l’estratègia 

de les OTT. Per aquest motiu, el maig de 2018 YouTube va decidir invertir en el seu 

servei de subscripció, YouTube Premium -abans YouTube Red-31.  

Així doncs, YouTube Premium es tracta d’un servei de subscripció amb el que l’usuari 

pot gaudir de l’experiència de YouTube d’una manera més exclusiva, sense anuncis, 

continguts exclusius de qualitat i a qualsevol lloc32.  

1.1.4. Reflexió 1: L’evolució del procés de digitalització dels programes i 

el cas Operación Triunfo  

Els avenços tecnològics i la digitalització han suposat una evolució de la televisió. Des 

de l’apagada analògica, passant per la incorporació de la TDT, fins a la creació de 

plataformes digitals, com ara YouTube, i les OTT (serveis de transmissió lliures) com ho 

són Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Aquests avenços han suposat un canvi en els 

hàbits de consum de contingut audiovisual, la qual cosa ens ha dut a la convergència 

mediàtica.  

Si bé és cert que encara es consumeix contingut lineal, actualment l’audiència té altres 

opcions fins i tot pot consumir contingut a la carta. Per aquest motiu, molts programes 

de televisió han buscat una alternativa per adaptar-se a aquests nous hàbits de consum 

i aconseguir captar l’atenció de l’audiència.  

 
27 Fundéu BBVA (2016). youtuber en cursiva o youtubero en redonda. Recuperat de 
https://web.archive.org/web/20161218034847/https://www.fundeu.es/recomendacion/youtuber-en-cursiva-o-youtubero-
en-redonda/ [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
28 Fractal Media (2020). Plataforma YouTube vs. Plataforma OTT. Recuperat de https://fractalmedia.es/plataforma-
youtube-vs-plataforma-ott/ [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
29 Fractal Media (2020). Plataforma YouTube vs. Plataforma OTT. Recuperat de https://fractalmedia.es/plataforma-

youtube-vs-plataforma-ott/ [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
30 Fractal Media (2020). Plataforma YouTube vs. Plataforma OTT. Recuperat de https://fractalmedia.es/plataforma-

youtube-vs-plataforma-ott/ [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
31 Computer Hoy (2019). Qué es YouTube Premium (antes YouTube Red) y cómo puedes utilizarlo. Recuperat de 
https://computerhoy.com/noticias/life/que-es-youtube-red-como-funciona-41173 [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
32 Computer Hoy (2019). Qué es YouTube Premium (antes YouTube Red) y cómo puedes utilizarlo. Recuperat de 
https://computerhoy.com/noticias/life/que-es-youtube-red-como-funciona-41173 [Consultat el 22 de juliol de 2020] 

 

https://web.archive.org/web/20161218034847/https:/www.fundeu.es/recomendacion/youtuber-en-cursiva-o-youtubero-en-redonda/
https://web.archive.org/web/20161218034847/https:/www.fundeu.es/recomendacion/youtuber-en-cursiva-o-youtubero-en-redonda/
https://fractalmedia.es/plataforma-youtube-vs-plataforma-ott/
https://fractalmedia.es/plataforma-youtube-vs-plataforma-ott/
https://fractalmedia.es/plataforma-youtube-vs-plataforma-ott/
https://fractalmedia.es/plataforma-youtube-vs-plataforma-ott/
https://fractalmedia.es/plataforma-youtube-vs-plataforma-ott/
https://fractalmedia.es/plataforma-youtube-vs-plataforma-ott/
https://computerhoy.com/noticias/life/que-es-youtube-red-como-funciona-41173
https://computerhoy.com/noticias/life/que-es-youtube-red-como-funciona-41173
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La majoria de cadenes de televisió i mitjans de comunicació han optat per un format 

multiplataforma, adaptant el mateix contingut a un nou llenguatge depenent de la 

plataforma o dispositiu que l’espectador o usuari consumeix.  

No obstant això, alguns programes de televisió, com és el cas d’Operación Triunfo, han 

fet un pas més i mica en mica s’ha anat adaptant a aquest nova modalitat de consum 

de contingut audiovisual, creant contingut diferent per a diverses plataformes i creant un 

recorregut ampli que els permeti arribar al màxim nombre d’espectador i/o usuaris.  

1.2. Narratives transmèdia 

1.2.1. Què és una narrativa transmèdia? 

El concepte de Narrativa Transmèdia (en anglès, Transmedia Storytelling) consisteix 

en “històries explicades a través de múltiples mitjans. És a dir, les històries més 

significatives s’acostumen a explicar a través de múltiples plataformes” (Jenkins, 

Purushotma, Clinton, Weigel & Robison, 2006: 46).  

El transmèdia s’ha d’entendre com un canvi en la forma en que es produeix i es 

consumeix la cultura, una forma diferent d’organitzar la dispersió del contingut dels 

mitjans en les diferents plataformes (Jenkins, 2006). Per altra banda, el transmèdia es 

caracteritza “per desenvolupar mons narratius multimodals que s’expressen en múltiples 

mitjans, llenguatges i entorns de comunicació” (Scolari, 2012: 80). A més, les narratives 

transmediàtiques proposen una expansió del relat a través de la incorporació de nous 

personatges o situacions; al mateix temps, els usuaris participen en aquesta expansió 

del món narratiu creant nous continguts i compartint-los a la xarxa (Scolari, 2012). Per 

tant, el consumidor es converteix també en creador de contingut, és a dir, ens trobem 

davant d’una audiència activa que ja no es dedica només al consum passiu de 

continguts audiovisuals, sinó que també en crea a través de les xarxes i aporta el seu 

punt de vista.  

El concepte d’audiències actives es defineix com la participació de l’audiència social a 

la televisió (Quintas Froufe i González-Neia, 2013). El terme televisió social és el més 

difós i es basa en la interacció de l’espectador i el mitjà; les primeres experiències són 

de la dècada dels setanta (Wohn, 2013), quan sorgeix la teoria de les audiències actives. 

I es que l’audiència social trenca la barrera del temps i exigeix una presència continuada 

fora de l’horari d’emissió (Quintas Froufe i González-Neia, 2013). Per tant, aquest és un 

procés que implica la interacció per part de l’usuari (Rivera, 2012). Per una banda, 

perquè ell és qui decideix quin recorregut efectuar i fins on aprofundir en el relat de la 

història. Per altra, perquè la naturalesa de les plataformes socials, molt utilitzades en la 



22 

 

comunicació transmèdia, però no obligatòries, afavoreixen la interacció del usuaris amb 

la narració i inclús la co-creació de continguts, arribant a transformar la història (Rivera, 

2012). És a dir, els ciutadans són una font, però també productors, convertint els lectors 

en protagonistes del procés productiu, atorgant-los veu i espai. Les audiències actives 

també són part del mitjà, configurant un tot, encara que el control total sobre allò publicat 

es manté en mans del mitjà (Masip i Suau). A partir d’aquest moment, observem que la 

presència de la interactivitat de l’usuari és imprescindible a l’hora de crear contingut 

transmèdia, convertint el consumidor de contingut en també productor d’aquest. Aquest 

nou individu consumidor i productor al mateix temps rep el nom de “prossumidor” 

(Toffler, 1979).  

També és imprescindible fer referència a la narració del relat d’una història quan parlem 

de transmèdia, ja que la comunicació transmèdia es basa en un “procés narratiu basat 

en el fraccionament intencionat del contingut i de la seva distribució a través de múltiples 

plataformes, suports i canals (offline i online), amb la finalitat de que cada mitjà expliqui 

una part específica i complementària de la història. D’aquesta manera, el transmèdia 

facilita la comprensió absoluta i el coneixement profund de la narració i s’obté quan es 

recorren les múltiples plataformes, suports i canals (Rivera, 2012).  

Per altra banda, segons Jenkins, s’ha de fer una distinció entre multimèdia i 

transmèdia33. “Multimèdia fa referència a la integració de múltiples models d’expressió 

en una sola aplicació. Per exemple, un CD-ROM educatiu de fa una dècada podria 

combinar text, fotografies, arxius d’àudio i arxius de vídeo accedint a ells a través de la 

mateixa interfase” 34 . Per contra, “transmèdia fa referència a la dispersió d’aquests 

mateixos elements en múltiples plataformes de mitjans. Per exemple, l’ús de la web per 

a expandir contingut de televisió transmèdia, mentre que un iPad està fomentant un 

retorn a l’interès en multimèdia”35.  

Des del punt de vista de la producció de narratives transmèdia és imprescindible crear 

contingut que enganxi (Pattern, 2011) al públic utilitzant diferents tècniques per formar 

part del seu dia a dia (Nuno, 2011). Per tant, és necessari que el producte transmèdia 

creï relacions sòlides i duradores amb els seus usuaris generant aquest compromís que 

 
33 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020]    
34 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020]    
35 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 

henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020]  
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s’estableix entre el producte i el consumidor 36 . Aquestes procés s’anomena 

Engagement.  

Per aconseguir aquest engagement del participant, una producció transmèdia 

desenvoluparà històries mitjançant formats mediàtics per alliberar peces úniques de 

contingut per a cada canal (Vilches, 2013), sense oblidar que ha d’existir una sincronia 

narrativa entre elles, conservant un sentit complet per sí soles, però que juntes 

configuren un relat exhaustiu i profund d’una història. Perquè la narració del relat del 

contingut transmèdia sigui eficaç, l’usuari ha de recórrer i consumir les diferents 

plataformes, invertint-hi temps per aconseguir una experiència més significativa i 

profunda. Per tant, com podem veure és imprescindible aquesta interactivitat de 

l’individu per a que el relat de la història en les seves diferents parts (que s’entenen per 

sí soles expliquen una sub-història) tingui un sentit complet.  

A partir d’aquest moment, entenent que la narrativa transmèdia comunica una història a 

través de diversos mitjans i plataformes per a convertir els espectadors o usuaris en 

partícips d’aquesta. Per aconseguir-ho es fan ús de diversos formats com ara la televisió 

lineal, i la no lineal que correspon a aplicacions per a mòbil, videojocs, contingut web, 

vídeos en diverses plataformes com ara YouTube, llibres, revistes, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 40defiebre, Diccionario de Marketing Digital ¿Qué es el engagement?. Recuperat de 

https://www.40defiebre.com/que-es/engagement [Consultat el 15 de maig de 2020]  

https://www.40defiebre.com/que-es/engagement
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1.2.2. Els set principis de la narrativa transmèdia i Storytelling  

Per a explicar què és la narrativa transmèdia és imprescindible identificar els set 

principis que defineixen aquest nou format37. 

Figura 2. Els set principis de la narrativa transmèdia (Jenkins, 2010) 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de: Jenkins (2010)38 

Taula 3. Els set principis de la narrativa transmèdia (Jenkins, 2010) 

Expansió vs. Profunditat 

El relat s’expandeix entre espectadors a través de les 
xarxes socials i Internet. Els espectadors o usuaris més 

actius, a més de difondre el relat i conèixer-lo en 
profunditat, també seran, alhora, creadors de contingut 

d’aquest mateix relat 

Continuïtat vs. Multiplicitat  

Desafia els cànons de la narrativa convencional, ja que 
distribueix fragments del relat a través de múltiples canals, 

però mantenint la continuïtat entre tots compartint 
elements entre ells 

Immersió vs. Extracció   

El transmèdia no s’entén com un simple entreteniment, 
sinó que influeix directament en la vida de l’espectador, 
demanant-li que s’endinsi en les profunditats d’aquest 

món, perquè acabi assimilant recursos i conductes 
d’aquest en el seu dia a dia.  

Construcció de mons  

Representen formes per a que els espectadors es 
relacionin directament amb els mons representats en els 

relats, tractant-los com espais reals que es creuen 
d’alguna manera amb les seves pròpies realitats.  

 
37 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020]  
38 Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 

henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020] 
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Serialitat 

Com la fragmentació del relat d’una mateixa història 
distribuïda mitjançant diversos formats, els quals 

l’espectador recorrerà de manera lliure (sense seguir uns 
patrons ordenats establerts) per a obtenir la màxima 
informació significativa sobre el relat de la història. 

Subjectivitat 

Permet a l’espectador la possibilitat de prendre diferents 
punts de vista i percepcions dels personatges siguin 

principals o secundaris. D’aquesta manera, l’espectador 
pot posar-se en la pell d’un o un altre personatge d’una 
mateixa història a través dels diferents formats i canals 

pels quals es comunica el relat, per comparar i contrastar 
els diversos punts de vista i perspectives d’una mateixa 

història. 

Execució 

Directament relacionat amb l’actitud de l’usuari i/o 
espectador envers el món a partir del qual es narra la 

història mitjançant múltiples formats. Depenent de l’interès 
de cada usuari, s’implicarà més o menys participativament 

en l’univers.  

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de: Jenkins (2010) 

1.2.2.1. Expansió vs. Profunditat 

Com s’ha comentat anteriorment, la interactivitat de l’espectador és imprescindible dins 

la narrativa transmèdia. Aquest ha de realitzar un recorregut a través de totes les 

plataformes per les quals es distribueix el contingut d’un relat concret, amb l’objectiu de 

conèixer en profunditat aquest contingut del relat de la història. En aquest sentit, 

entenem que expansió i profunditat estan molt relacionats, ja que el relat s’expandeix 

entre espectadors a través de les xarxes socials i Internet. Els espectadors o usuaris 

més actius, a més de difondre el relat i conèixer-lo en profunditat, també seran, alhora, 

creadors de contingut d’aquest mateix relat. És en aquest precís instant quan apareix el 

rol del prossumidor, l’usuari que crea i consumeix contingut al mateix temps dins la 

narrativa transmèdia.  

Doncs continuem, segons Jenkins, expansió “és la capacitat de difusió i es refereix  un 

procés de dispersió: escanejar a través del panorama dels mitjans cercant dades 

significatives” 39 . Mentre que, per altra banda, profunditat “es refereix a la capacitat 

d’aprofundir en alguna cosa que ens interessa”40. A més “l’expansió fa referència a la 

capacitat que té l’espectador de participar activament en la circulació del contingut a 

través de les xarxes socials i, en el procés, aplicar el seu valor econòmic i el seu valor 

cultural”41. 

 
39 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 

henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020] 
40 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 

henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020] 
41 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 
Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 

2020] 

http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html
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1.2.2.2. Continuïtat vs. Multiplicitat  

El següent principi de la narrativa transmèdia establert per Jenkins fa referència a la 

continuïtat contraposat a la multiplicitat. “La continuïtat dins la industria de la 

comunicació fa referència als cànons. Per altra banda, la multiplicitat incita a 

l’espectador a pensar en múltiples versions i possibles alternatives d’establir un 

cànon”42. Si, entenem el cànon com a escenari o part d’un relat, podem observar que 

existeixen múltiples formats per a narrar una part d’un relat. Tot i que el relat en la seva 

versió completa estarà dispersa en múltiples versions, però sempre mantenint un 

continuïtat entre elles i per a sí mateixes. 

Per altra banda, “la narrativa transmèdia comença a desafiar la idea d’una experiència 

unificada que es desenvolupa sistemàticament en diversos texts. Moltes franquícies 

transmèdia busquen una forta continuïtat que contribueixi a l’apreciació de la coherència 

de mons ficticis i molts fans veuen aquesta continuïtat com a recompensa real per a 

invertir el seu temps i energia en recollir els fragments dispersos d’un tot significatiu”43.  

Per introduir el principi de Continuïtat vs. Multiplicitat, posem com a exemple les 

franquícies de ficció transmèdia Marvel o DC, que distribueixen el contingut dels seus 

mons de ficció a través de diverses pel·lícules que, tot i que cada una té un sentit propi, 

tenen elements en comú i juntes formen un tot44.  

D’aquesta manera, veiem que tot i que la narrativa transmèdia desafia els cànons de la 

narrativa convencional, ja que distribueix fragments del relat a través de múltiples 

canals, però mantenint la continuïtat entre tots compartint elements entre ells, tot i ser 

independents i comprensibles per a sí sols.   

1.2.2.3. Immersió vs. Extracció 

Aquests dos conceptes “fan referència a la relació percebuda entre la narrativa 

transmèdia i les nostre experiències”45. Llavors, la immersió és el procés que realitza 

l’espectador quan s’endinsa en el món de la història, mentre que l’extracció consisteix 

 
42 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 

henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020] 
43 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 
Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 

2020] 
44 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
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en la capacitat que té aquest espectador d’assolir aspectes de la història com a recursos 

que farà servir en la seva vida quotidiana46.  

D’aquesta manera, entenem que, el transmèdia no s’entén com un simple entreteniment, 

sinó que influeix directament en la vida de l’espectador, demanant-li que s’endinsi en les 

profunditats d’aquest món, perquè acabi assimilant recursos i conductes d’aquest en el 

seu dia a dia.  

1.2.2.4. Construcció de mons  

En relació al quart principi, Jenkins explica el següent: “Quan vaig començar, llançaves 

una història, perquè sense una bona història no tenies pel·lícula. Mes tard, una vegada 

van començar a sortir les seqüeles, llançaves un personatge, perquè un bon personatge 

podia estar present en múltiples històries. Ara llences un mon, perquè un món admet 

múltiples personatges y múltiples històries en múltiples formats”47.  

El concepte de construcció de mons està vinculat amb els principis d’Immersió vs. 

Extracció, ja que representen formes per a que els espectadors es relacionin 

directament amb els mons representats en els relats, tractant-los com espais reals que 

es creuen d’alguna manera amb les seves pròpies realitats48. Per tant, entenem que si 

el món al qual pertany la història està creat de manera detallada, permetrà generar una 

relació amb l’espectador.  

1.2.2.5. Serialitat  

Entenem el concepte de Serialitat com la fragmentació del relat d’una mateixa història 

distribuïda mitjançant diversos formats, els quals l’espectador recorrerà de manera lliure 

(sense seguir uns patrons ordenats establerts) per a obtenir la màxima informació 

significativa sobre el relat de la història. “En essència, la Serialitat té a veure amb la 

fragmentació i dispersió significativa de la informació relacionada amb la història. Es 

tracta de dividir els relats en capítols que són satisfactoris en sí mateixos, perquè 

motiven a l’espectador a voler-ne més”49. Per altra banda, “podem pensar en la narració 

transmèdia com una versió hiperbòlica de la sèrie (per a això el principi de Serialitat), on 

 
46 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 
Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 

2020] 
47 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 
Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 

2020] 
48 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 

Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 
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49 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
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els fragments de informació significativa i atractiva s’hagin dispersat no només en 

múltiples segments dins d’un mateix format, sinó a través de múltiples formats”50. 

1.2.2.6. Subjectivitat 

El principi de Subjectivitat permet a l’espectador la possibilitat de prendre diferents punts 

de vista i percepcions dels personatges siguin principals o secundaris. D’aquesta 

manera, l’espectador pot posar-se en la pell d’un o un altre personatge d’una mateixa 

història a través dels diferents formats i canals pels quals es comunica el relat, per 

comparar i contrastar els diversos punts de vista i perspectives d’una mateixa història. 

“Les extensions transmèdia poden ampliar la línia temporal del material transmès, a 

més, poden mostrar les experiències i perspectives dels personatges secundaris. 

Aquest tipus d’extensions aprofiten l’interès  dels espectadors més implicats que 

inverteixen temps en comparar i contrastar múltiples experiències subjectives d’un 

mateix esdeveniment fictici”51, és a dir, “la subjectivitat fa referència a explicar un mateix 

esdeveniment des de múltiples punts de vista”52.  

1.2.2.7. Execució  

Finalment, presentem l’últim principi: l’Execució. “Quan parlem d’entreteniment, es parla 

del desenvolupament d’una estructura en termes de cultural attractors i cultural 

activators. Els cultural attractors atrauen a l’audiència, mentre que els cultural activators 

els dona alguna cosa a fer”53. És a dir, el transmèdia genera ambdós rols. Els actractors 

atrauran a nous usuaris per a que s’endinsin en el relat i el món de la història, mentre 

que els activadors produiran contingut (tindran un rol de prossumidor) i faran que 

l’audiència s’activi i interactuï amb el relat per poder conèixer per complet el relat de la 

història. 

El concepte està directament relacionat amb l’actitud de l’usuari i/o espectador envers 

el món a partir del qual es narra la història mitjançant múltiples formats. Depenent de 

l’interès de cada usuari, s’implicarà més o menys participativament en l’univers.  

 
50 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 

Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 
2020] 
51 Jenkins (2009). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia Storytelling. 

Recuperat de http://henryjenkins.org/blog/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Consultat el 14 de maig de 
2020] 
52 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html [Consultat el 16 de maig de 2020] 
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1.2.3. La narrativa transmèdia a Espanya 

Els autors teòrics de  la narrativa transmèdia com Jenkins se centren en la ficció nord-

americana. Alguns dels exemples destacats són les franquícies Marvel o DC, les quals 

han construït un món on hi apareixen una gran varietat de personatges, amb una gran 

varietat d’històries, que s’entenen per a sí soles, però que juntes formen un tot54. Alhora, 

també es parla de la marca Matrix o l’univers de Harry Potter, considerades també com 

un bon exemple de narrativa transmèdia.  

Per altra banda, també existeixen algunes altres produccions que fan un desplegament 

extensiu del relat de la seva història, però que no entren dins el gènere de la ficció. És 

important destacar també altres programes d’entreteniment que també segueixen la 

narrativa transmèdia.  

Tot i que Jenkins se centra en la ficció dels Estats Units, a Espanya, i encara que arribés 

més tard, també hi ha diverses produccions transmèdia que han revolucionat el 

panorama de la narrativa audiovisual. A més, s’han realitzat diversos projectes 

d’investigació per conèixer el panorama transmèdia a Espanya (Scolari, 2011).  

1.2.3.1. La narrativa transmèdia en la ficció espanyola  

En primer lloc, és important esmenar la sèrie emesa per Televisión Española, Águila 

Roja, que va esdevenir un producte transmèdia després d’assolir un gran èxit amb la 

seva primera temporada. “Des de la perspectiva audiovisual espanyola, resulta de 

peculiar interès Águila Roja. Aquest producte transmèdia va començar sent una 

producció audiovisual convencional, l’èxit del qual va afavorir el desenvolupament d’una 

experiència més amplia, que va implicar el desenvolupament i la consolidació del seu 

fenomen de seguidors” (Costa i Piñeiro, 2012: 109) 

Águila Roja es una sèrie de Globomedia per a Televisión Española, que va començar a 

emetre’s l’any 2009 a La 1 (Costa i Piñeiro, 2012). La sèrie es va desenvolupar a partir 

d’una expansió del relat de la història a altres formats, suports i llenguatges, convertint 

a Águila Roja en una narrativa transmèdia, però posteriorment als seus inicis. Resumint, 

“és una veritable excepció, un projecte d’expansió narrativa que integra diversos mitjans” 

(Scolari, 2011: 86). 

El Ministerio del Tiempo, sèrie de televisió espanyola de gènere fantàstic i ficció 

històrica creada pels germans Pablo i Javier Olivares, produïda per Onza Partners i 

Cliffhanger, i emesa per La 1 de Televisión Española, també va esdevenir un producte 

 
54 Jenkins (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. Recuperat de 
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transmèdia a partir de la tercera temporada. L’any 2016, la televisió estatal va firmar un 

acord de col·laboració amb Netflix pel qual la plataforma de televisió en streaming 

adquiria tots els drets per a l’emissió de la sèrie55. La tercera temporada es va estrenar 

l’any 2017 a TVE i també a la pàgina web de RTVE, oferint tot el contingut a la carta56.  

Els fans de la sèrie, molt nombrosos i actius a les xarxes socials -on es feien anomenar 

“mistéricos”- són els responsables de convertir en una experiència 2.0 cada capítol i a 

més, són capaços d’elevar a trending topoic a Twitter personatges o termes com Lope 

o Velázquez57. .  

1.2.3.2. La no ficció espanyola i la narrativa transmèdia  

En primera instància, el night show Buenafuente, on sí que es poden trobar diversos 

elements del desenvolupament transmèdia. Tot i així, més que un cas transmèdia, 

“Buenafuente es tracta d’un contingut que busca fragmentar i complementar la relació 

entre el presentador i l’audiència” (Scolari, 2011: 83). Tot i que realitza un desplegament 

per les xarxes no es pot considerar del tot un producte transmèdia ja que no hi ha un 

relat concret i una història. 

“Durant l’última dècada, els reality games multiplataforma han jugat un paper pioner” a 

l’hora de fidelitzar l’audiència (Ytreberg, 2009: 470). “Tot i que la seva arribada a la 

televisió espanyola l’any 2000 de la ma de Telecinco i Gran Hermano va suscitar una 

gran controvèrsia social, la irrupció del reality multiplataforma va introduir importants 

novetats des de la perspectiva de la producció i la participació de l’audiència” (Guerrero, 

2011: 99).  

En aquesta mateixa línia, també destaquen el talent show i reality Operación Triunfo 

(Gestmusic), “un format de telerealitat que uneix les característiques de Pop Idol amb 

les de Gran Hermano” (Scolari, 2011: 82). Operación Triunfo s’estructura a partir de 

(com passava amb Gran Hermano), diverses emissions televisives amb característiques 

diferents, al mateix temps que els seus continguts s’estenen a molts programes de la 

cadena d’emissió. En els textos televisius se sumen també altres mitjans i productes 

(Scolari, 2011). El programa emet els seus altres continguts a través de diversos canals, 

“com ara la pàgina web oficial de Operación Triunfo, la Revista OT, el CD amb les 

cançons de les gales, els DVD de les gales i els DVD dels batuka (rutines d’aeròbic 

 
55 El Periódico (2016). Netflix emitirá 'El Ministerio del Tiempo'.  Recuperat de 
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creades a partir de l’edició de 2006), el Singstar d’ OT (videojoc de la PlayStation). 

Finalment, a l’edició de 2011 es va sumar Twitter” (Scolari, 2011: 82). 

Tot i així, l’any 2011 el programa es desenvolupava primordialment a través de la 

televisió, mentre que la resta de mitjans eren secundaris i no servien per a ampliar el 

món narratiu més enllà de l’aprofundiment sobre els personatges (Scolari, 2011).  

Tot i així, a partir de l’edició de OT 2017 es va produir un canvi radical en el funcionament 

i en la concepció del programa. El desplegament d’OT a través de les xarxes va ser 

revolucionari.  

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 per a mòbil. Cadascuna d'aquestes eines era explotada de diferent 

manera conferint al programa aquest espectacle 360º que volia oferir a l'audiència. 

Després del gran impacte que va causar OT 2017 molts programes del panorama va 

decidir adoptar la mateixa estratègia per assolir l’èxit que va tenir la nova versió 

d’Operación Triunfo.  

El primer cas va ser l’octava edició de Fama, ¡a bailar!. Després de set anys sense 

emetre el format, i degut a l’èxit d’altres programes recuperats com és el cas d’Operación 

Triunfo, Fama ¡a bailar! va tornar-se a emetre l’any 2018, però aquest cop a través d’un 

canal de pagament com #0 de Movistar+. És cert que cada format té un aparador 

diferent: un està en el de pagament i l’altre a la televisió pública. Tot i així, Fama utilitza 

la mateixa estratègia multiplataforma que Operación Triunfo, oferint una àmplia 

cobertura de xarxes socials i un seguiment 24 hores a través d’un canal de YouTube58.  

En segon lloc, després de la quinta edició del talent show La Voz, Mediaset i Boomerang 

TV van anunciar el final del programa a Telecinco, passant d’aquesta manera el format 

a mans d’Antena, incloent a més la versió Kids del programa i, per primera vegada, una 

edició Senior. El programa es va començar a emetre a través d’Antena 3 a partir del 7 

de gener de 2019 i va incorporar gran novetats en relació a les edicions anteriors. Entre 

aquests canvis destaquen el canal de La Voz amb contingut inèdit a la plataforma digital 

Atresplayer. Antena 3 va revolucionar l’emissió del format, seguint la tendència de 

models internacionals com Estats Units, Alemanya o Austràlia i va apostar per les gales 

de menor duració i dues nits consecutives a la setmana per a la seva primera fase. 

Aquesta nova estratègia va afavorir l’experiència del visionat per part de l’espectador. A 

 
58 Cadena Ser (2018). El tremendo error que comete Movistar Plus con “Fama, a bailar”. Recuperat de 
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més, el format va decidir tenir una presència total a les xarxes socials amb contingut 

exclusiu a Instagram, Twitter i Facebook. Per últim, i per fer que l’espectador sigui 

partícip del programa, el canal oficial de YouTube comptava amb vídeos de cada coach 

als que es van unir les actuacions i millors moments de cada gala59.  

1.2.4. El Prossumidor: l’usuari crea contingut dins de la narrativa 

transmèdia 

Tot i que la idea de que l’usuari sigui també creador de continguts sembli molt 

innovadora, ja fa anys que es concep. Des dels anys setanta, es considerava que 

gràcies a la tecnologia electrònica el consumidor podria arribar a ser productor de 

contingut al mateix temps (McLuhan y Nevitt, 1972).  

Al 1970, es va introduir aquesta idea fent prediccions sobre els rols dels productors i 

consumidors (Toffler, 1970). Tot i així, no va ser fins els vuitanta quan es va introduir per 

primera vegada el concepte de prossumidor, en anglès prosumer, entès com un 

consumidor que forma part del procés de producció de productes personalitzats i estava 

involucrat en el disseny i la fabricació dels productes (Toffler, 1979).  Dins del procés de 

producció s’afegia una tercera etapa en la qual el consumidor intervenia de manera 

activa en moltes àrees del consum, entre elles, la comunicació (Lastra, 2015).  

Per altra banda, els prossumidors, generadors del prossum, són compradors de béns, 

encara que la seva feina no sigui remunerada, comercialitzen els productes, serveis i 

tècniques, creen valor quan actuen com a voluntaris, acceleren la innovació i generen 

coneixement. És a dir, aplicat al concepte de transmèdia podem concloure que el 

prossumidor s’encarrega de manera desinteressada i voluntària de crear contingut 

necessari dins del relat d’una història (Tofller, 2006). 

Encara que des d’un principi la idea només es va concebre en les àrees de la producció 

agrícola i industrial, el concepte s’ha extrapolat als nostre temps. Actualment s’aplica a 

aquells individus capaços de generar contingut, comentaris i opinions en relació a una 

empresa i als seus productes o serveis (Mejía Llano, 2019).  

Per altra banda, com hem comentat anteriorment i relacionant el concepte prossumidor 

amb la narrativa transmèdia, veiem que l’aparició de la web 2.0 i la digitalització del 

contingut produir per la industries culturals han modificat els hàbits de consum de 

 
59 Antena 3 (2019). Así es 'La Voz' en Antena 3: novedades, contenido exclusivo y programas especiales en 
Atresplayer. Recuperat de https://www.antena3.com/programas/la-voz/noticias/asi-voz-antena-novedades-contenido-
exclusivo-programas-especiales-atresplayer_201901045c2f6aed0cf24fa4056caa68.html [Consultat el 22 de juliol de 

2020]. 
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l’audiència (Lastra, 2015). El prossumidor, en termes comunicatius, és aquell que al 

mateix temps que consumeix, produeix contingut.  

1.2.5. Reflexió 2: Operación Triunfo com a producte transmèdia  

Des de l’edició de 2017, Operación Triunfo ha incorporat noves actualitzacions i novetats 

que han donat un gir al format. Si bé és cert que existeixen diverses estratègies de 

convergència mediàtica, tot apunta que Operación Triunfo podria ser un producte 

transmèdia identificant els set principis de la narrativa transmèdia establerts per Jenkins 

dins del format, ja que és el programa més complert que en termes transmèdia.  

Operación Triunfo és un format que es distribueix per diversos canals. Cada canal 

s’entén per a sí sol, però si l’usuari segueix tot el recorregut experimentarà el relat de la 

història en sentit complet. És a dir, si un usuari segueix el Canal 24 Horas de YouTube 

i també les gales emeses per La 1 cada setmana, podrà experimentar la totalitat del relat 

de la història, però si només en segueix una de les dues no perdrà el fil de la història, ja 

que cada fragment de la història s’entén per sí mateix.  

Operación Triunfo, segons el nostre punt de vista, també es podria considerar un 

producte transmèdia, ja que compleix el principi de la Construcció de mons i el principi 

d’Immersió vs. Extracció, establerts per Jenkins. És a dir, moltes les expressions, 

comportaments dels concursants o cançons que apareixen dins del programa influeixen 

el dia a dia dels usuaris, que agafen com a referents alguns de les elements del 

programa.  

Un altres factor important de la narrativa transmèdia que està present dins del format 

d’Operación Triunfo és la interactivitat i la creació de contingut per part de l’usuari. El 

prossumidor és un element clau en aquest format, ja que sense ell el programa no seria 

possible. Els prossumidors d’Operación Triunfo creen contingut per a les xarxes socials 

o per YouTube com ara ressenyes i/o opinions que ofereixen una experiència més 

profunda del programa60.  

Tenint en compte tots aquests factors i les paraules de Guerrero (2011) i Scolari (2011) 

que coincideixen en què Operación Triunfo és un producte transmèdia, Operación 

Triunfo podria ser, des de l’edició de 2017, un dels programes de televisió transmèdia 

del país.  

 
60 Alguns d’aquests són Malbert o  Javi Hoyos. A més, l’audiència activa del programa és qui decideix els expulsats, els 
favorits o el guanyador del concurs. Recuperat del canal oficial de YouTube de Malbert 
https://www.youtube.com/channel/UCpSmQXmtfl66xurUvav-fIw  i el canal oficial de YouTube de Javi Hoyos 

https://www.youtube.com/channel/UC81X5N1vzglVyUEWvIGpLUg 
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Degut a que Operación Triunfo sembla que compleix, en gran part, els requisits per a 

ser un producte transmèdia, creiem important aprofundir més en aquesta recerca i 

comprovar si realment el format és un producte transmèdia pur. Però per poder analitzar 

el format, primer de tot, és imprescindible conèixer què és Operación Triunfo, l’impacte 

que ha tingut en la societat i com ha anat evolucionant al llarg dels anys.  

1.3. Operación Triunfo 

1.3.1. Què és Operación Triunfo?  

Operación Triunfo (OT) és un programa concurs amb un format nou ideat per la 

productora de Toni Cruz, Josep Maria i Joan Ramón Mainat,  Gestmusic-Endemol 

(creadora de formats d’èxit com Crónicas Marcianas i Lluvia de Estrellas per a 

Televisión Española (Cáceres 2002). Aquest segueix un format i una estructura de gran 

espectacle que barreja els elements més comuns del concurs i del reality. A més, ha 

revolucionat els programes d’entreteniment musical i ha captivat l’audiència a nivell 

mundial. Tot i que Televisión Española va iniciar l’emissió del programa, en realitat el 

projecte havia estat presentat a diferents televisions privades sense que cap fos capaç 

de veure amb claredat la seva viabilitat. Televisión Española va assumir el risc sense 

sospitar l’èxit que posteriorment arribaria a tenir (Cáceres 2002).  

En cada edició, 16 joves, que s’hauran enfrontat a vàries proves i hauran superat un 

càsting multitudinari, tenen l’oportunitat d’ingressar en l’Acadèmia de Operación Triunfo. 

Posteriorment, viuran aïllats en una casa durant quatre mesos i rebran formació 

intensiva per a convertir-se en cantants professionals. A més, cada setmana, els 

concursants han de demostrar les seves aptituds i actituds, la seva evolució i guanyar-

se l’afecte del públic en una gran gala musical que s’emet en directe.  

Des de la seva estrena a Espanya el 22 d’octubre de 2001, Operación Triunfo s’ha 

exportat amb èxit a 31 països arreu del món com ara Argentina, Bèlgica, Brasil, Burundi, 

Xile, Geòrgia, Ghana, Grècia, Índia, Itàlia, Kazakhstan, Kenia, Libèria, Mèxic, Moldàvia, 

Nigèria, Perú, Filipines, Polònia, Portugal, Romania, Rússia, Ruanda, Sèrbia, Sierra 

Leona, Sudàfrica, Tanzània, Turquia, Uganda, Ucraïna i Estats Units61.  

 

 

 
61 Gestmusic. (s.f.). Operación Triunfo (OT). Gestmusic.es Recuperat de: http://www.gestmusic.es/project/operacion-

triunfo/ [Consultat el 3 de febrer de 2020] 
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Taula 4. Fitxa tècnica d’Operación Triunfo62 

 
62 Formula TV (2020). Operación Triunfo. Recuperat de https://www.formulatv.com/programas/operacion-triunfo/ / El 

Televisero (2020). ‘OT 2020’, La edición sin precedentes que marca un punto de inflexión. Recuperat de 
http://www.eltelevisero.com/2020/06/gala-final-ot-2020-record-audiencia-edicion-especial-sin-precedentes-que-marca-
un-punto-de-inflexion/ / Gestmusic. Operación Truinfo (OT). Recuperat de 

https://www.gestmusic.es/ca/project/operacion-triunfo/ [Consultat el 25 de juny de 2020] 

FITXA TÈCNICA OT

Títol Operación Triunfo (OT)

Any 2001-2020

Cadena 2001-2004: TVE

2005-2011: Telecinco

2017-2020: TVE

Pais Espanya

Productora Gestmusic Endemol

Gènere Entreteniment 

Format Talent Show 

Reality Show

Coaching Show

Primera emissió 22 d'octubre de 2001

Última edició 10 de juny de 2020

Presentadors Carlos Lozano

Jesús Vázquez

Pilar Rubio

Roberto Leal

Creadors Toni Cruz

Josep M. Mainat 

Joan Ramon Mainat 

Canals de vehiculació

Canal Contingut Observacions

Televisió tradicional Gales

OT CHAT

Resums diaris OT Per falta d'audiències des d' OT 2018 s'emeten a través de YouTube 

Magazíns TVE

YouTube Canal 24 Horas

Vídeos fragmentats 

Contingut creat pels usuaris 

Twitter 

Instagram Perfil oficial d'OT

Perfil dels concursants 

Facebook

Aplicació Mòbil

Spotify / iTunes

Pàgina web oficial d'OT a RTVE Contingut exclusiu i contingut emès a través de TVE, a la carta 

Sky

OT Podcast

OT Radio

Shootr

OT Cover

SingStar OT (Play Station)

Discografia OT

Carrera en solitari dels concursants 

DVD de les Gales 

DVD de Batuka 

OT: La Pel·lícula 

Emissions 

Programa Cadena Temporada Audiència mitjana Mitjana de share

Operación Triunfo 1ª ed. TVE 2001-2002 6.947.000 43,30%

Operación Triunfo ‘resumen diario’ La 2 2001 3.042.000 18,20%

Operación Eurovisión TVE 2002 4.979.000 49.40%

Operación Triunfo ‘resumen diario’ TVE 2002 1.802.000 11,40%

Operación Triunfo 2ª ed. TVE 2002-2003 5.584.000 36,40%

Operación Triunfo 3ª ed. TVE 2003-2004 3.412.000 22,50%

Operación Eurovisión TVE 2004 4.304.000 38,10%

Operación Triunfo 4ª ed. Telecinco 2005 4.847.000 37,60%

Operación Triunfo ‘El casting’ Telecinco 2005 2.687.000 23,50%

Operación Triunfo 5ª ed. Telecinco 2006-2007 4.312.000 26,90%

Operación Triunfo 6ª ed. Telecinco 2008 3.830.000 26,90%

Operación Triunfo 7ª ed. Telecinco 2009 2.509.000 18,60%

Operación Triunfo 8ª ed. Telecinco 2011 2.282.000 13,90%

Operación Triunfo 9ª ed. TVE 2017-2018 2.549.000 19,70%

Operación Triunfo 10ª ed. TVE 2018-2019 1.962.000 16,40%

Operación Triunfo 11ª ed. TVE 2020 1.700.000 12,00%

Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Formula TV, El Televisero i Gestmuisc  

https://www.formulatv.com/programas/operacion-triunfo/
http://www.eltelevisero.com/2020/06/gala-final-ot-2020-record-audiencia-edicion-especial-sin-precedentes-que-marca-un-punto-de-inflexion/
http://www.eltelevisero.com/2020/06/gala-final-ot-2020-record-audiencia-edicion-especial-sin-precedentes-que-marca-un-punto-de-inflexion/
https://www.gestmusic.es/ca/project/operacion-triunfo/
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1.3.2. El format 

Operación Triunfo consisteix en una barreja de formats, una mescla dels elements del 

talent show i el reality show. El concurs es planteja com un talent en el que els aspirants 

competeixen entre si per aconseguir assolir el seu objectiu, és a dir, guanyar el programa 

i iniciar la seva carrera musical. Tot i així, el simple fet d’entrar com a concursant ja 

garanteix als aspirants visibilitat i un possible lloc en la industria musical. Per altra banda, 

aquests també reben formació en diverses àrees, com per exemple, interpretació, 

tècnica vocal, dansa, etc. i, se’ls ajuda a trobar el seu estil personal i quin és el gènere 

musical que s’adequa més a cadascú.  

El concurs està dissenyat en format acadèmia musical intensiva, en la que els 

concursants hi viuen durant quatre mesos aïllats del que passa al seu voltant. D’aquesta 

manera, compta amb un director, (que ha anat canviant al llarg de les edicions i que, 

actualment és Normí Galera des de l’edició de OT2017) i amb una sèrie de professors 

(que són professionals del sector amb una àmplia carrera que també han anat variant al 

llarg dels anys), 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.    

Des dels inicis, el programa realitza un càsting per tot el territori espanyol en busca dels 

qui seran els participants de cada edició. En les últimes edicions el càsting va tenir lloc 

en diversos punts del país: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran 

Canaria, València, Màlaga, Sevilla, Bilbao i Santiago de Compostela.  

Fins aquesta última edició de 2020 la fase final era a porta tancada. En aquesta última 

edició l’emissió del càsting final, igual que tot els càsting, es va fer en streaming per 

YouTube i xarxes socials.  

Posteriorment al càsting final, es realitza la Gala 0 en la que els últims 18 participants 

hauran de cantar un tema. El jurat escull els 12 primers concursants de l’edició i en 

proposa 4 perquè no entrin a l’acadèmia. En aquest moment entra el públic que decideix 

quins seran els 2 últims concursants.  

Des d’aquest moment ja ens trobem dins l’Acadèmia on cada setmana hauran de 

preparar un tema que els proposa la direcció del programa. Durant aquest temps, els 

concursants conviuran en una sort de centre d’alt rendiment per a cantants -l’Acadèmia- 

(com hem anomenat anteriorment), construït a aquest efecte en una localitat 

barcelonina. L’Acadèmia està dotada de la infraestructura i els mitjans tècnica i humans 

necessaris per a aconseguir que cada participant trobi desenvolupi el seu propi estil 
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interpretatiu (Cáceres, 2002). En la primera edició, l’equip docent de l’Acadèmia estava 

format per sis professors i responsables, i un coreògraf de les gales coordinats per la 

cantant Nina. 

Durant cada setmana hauran de treballar dur per poder passar cada gala (que se celebra 

un cop per setmana) i no quedar nominats. Durant els tres mesos que dura la 

convivència, els joves treballen, s’esforcen i es preparen per a les actuacions en les 

gales que es transmeten en directe per a que l’audiència pugui seguir el 

desenvolupament i l’evolució artística dels participants. Artistes de reconeixement 

nacional i internacional visiten l’Acadèmia, conversen i aconsellen als nois/es en el seu 

treball, això produeix cert clima de sorpresa i expectació en l’audiència, que no coneix a 

priori quins seran els visitants (Cáceres, 2002).  

En aquest punt podem observar que el programa és un híbrid dels dos formats 

comentats anteriorment i que aprofundirem a continuació. Per una banda, tenim el talent 

show, que correspon a les gales que es fan durant cada setmana, que s’emeten en 

directe per televisió tradicional i solen ser en prime time. Per altra banda, tenim el reality 

show, que correspon al dia a dia a l’Acadèmia o més conegut com a 24 Horas. Al llarg 

de les primeres edicions, el contingut 24 Horas, s’emetia a través del Canal OT 24 h de 

Digital Plus. Després del retorn del programa l’any 2017, aquesta part es va començar 

a emetre en directe per streaming a través de YouTube. D’aquesta manera l’audiència 

pot conèixer més els concursants, saber com són, com es comporten, actituds, etc. Tot 

i que aquests són els formats principals, també n’hi ha d’altres que esmentarem 

posteriorment.  

Pel que fa les gales, cada setmana els concursants hauran de defensar un tema davant 

d’un públic i un jurat. La gala es compondrà de les interpretacions dels concursants que 

seran valorades pel jurat i, a més, les actuacions dels convidats a la gala que 

normalment solen ser-ne dos. Després de les actuacions, el jurat deliberarà quins seran 

els concursants seran salvats i quins proposaran per abandonar l’acadèmia, és a dir, 

aquells que consideren que no progressen adequadament (Cáceres 2002). En aquestes 

dues últimes edicions (2017 i 2018) els nombre de persones que podia proposar el jurat 

eren quatre (4) i la resta creuaven la passarel·la. A partir d’aquesta última edició (2020), 

s’han produït una sèrie de canvis i un d’ells és que el jurat no té límit de nominacions. 

Posteriorment a les nominacions, els concursants proposats per abandonar l’acadèmia 

passen a estar en mans dels professors. Aquests en salvaran a un d’ells. En aquesta 

última edició de 2020 també s’ha considerat la possibilitat de que els professors no salvin 

a cap dels aspirants a nominat si ho creuen convenient. Al final de la vetllada, queden 
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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 aquesta pot participar i les seves decisions tenen conseqüències en el 

programa.      

Després dels tres mesos de formació, el públic decideix quins són els tres finalistes que 

hauran d’esforçar-se al màxim a la gala final per guanyar-se el vot i la confiança del 

públic i proclamar-se campió del concurs, obtenint així el premi en metàl·lic de cent mil 

euros (100.000) i la promoció de la seva futura carrera musical.  

És important destacar que des de la primera edició i també en altres edicions que el 

programa s’ha emès a Televisión Española s’ha escollit al representant d’Espanya al 

festival d’Eurovisió a partir dels concursants del programa*.  

L’any 2017 Gestmusic-Endemol va decidir que era el moment de tornar a emetre el 

programa. Com que el retorn es va emetre per Televisión Española, l’edició de 2017 

(OT2017) també va escollir de nou el representant espanyol a Eurovisió 2018. Per 

escollir la cançó i el concursant adequat es va realitzar una gala especial, la Gala 

Eurovisió, celebrada el 29 de gener de 2018. En aquesta gala hi van participar els 5 

finalistes del programa i d’aquí en va sortir la cançó i l’artista representants d’Espanya 

al festival de Eurovisió de 2018 a Lisboa (Portugal).  

De la mateixa manera, l’edició de 2018 també va escollir el representant en una gala 

especial. Tot i que la idea és la mateixa, en aquesta edició de 2018, la Gala d’Eurovisió 

es va celebrar un cop acabat el concurs en el que Famous va resultar guanyador. “El 20 

de gener de 2019 es va celebrar la gala especial en la que hi van participar 9 triunfitos 

que van tornar al plató del format per a mostrar en directe les seves propostes als 

espectadors que havien estat encarregats de prendre la decisió de qui formaria part 

d’aquesta gala tan especial”63. 

Des del 20 de desembre la web de Televisión Española va tenir a disposició els 17 

“eurotemazos”64 que competien l’any passat per al certamen. Només deu dels disset 

van passar a la gala final: tres escollits pel públic i set més per un consell especialitzat 

que completaria la selecció. Finalment, d’aquestes 10 cançons en va sortir l’escollida, 

“La Venda” interpretada per Miki Nuñez i composta per Adrià Salas de La Pegatina. Tot 

i que l’èxit de la cançó és innegable, ja que actualment acumula més de 20,9 milions de 

 
63 La Vanguardia (2019). ‘OT Eurovisión’: Los mejores momentos de la Gala. Recuperat de 
https://www.lavanguardia.com/television/20190121/454217300260/eurovision-2019-ot-operacion-triunfo-mejores-

momentos-representante-miki-la-venda.html [Consultat el 15 de març de 2020] 
64 La Vanguardia (2018). Los diez ‘eurotemazos’ de ‘OT’ que tienen más opciones a llegar a la gala final . Recuperat de 
https://www.lavanguardia.com/television/20181224/453723372435/eurotemazos-canciones-ot-eurovision-gala-final-

pronostico.html [Consultat el 15 de març de 2020] 

https://www.lavanguardia.com/television/20190121/454217300260/eurovision-2019-ot-operacion-triunfo-mejores-momentos-representante-miki-la-venda.html
https://www.lavanguardia.com/television/20190121/454217300260/eurovision-2019-ot-operacion-triunfo-mejores-momentos-representante-miki-la-venda.html
https://www.lavanguardia.com/television/20181224/453723372435/eurotemazos-canciones-ot-eurovision-gala-final-pronostico.html
https://www.lavanguardia.com/television/20181224/453723372435/eurotemazos-canciones-ot-eurovision-gala-final-pronostico.html
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reproduccions a Spotify, el fracàs al festival va ser estrepitós, ja que només va 

aconseguir un total de 60 punts i va quedar en 22è lloc.  

L’èxit del programa és una evidència. La veritat és que aquest èxit prové de diversos 

factors, tot i així, les característiques que el componen són un element clau del seu èxit: 

qualitat, competitivitat i espectacle. OT ha esta qualificat com a fenomen social, com 

casi sempre acostuma a passar quan es baten rècords d’audiència i suposa un negoci 

milionari i, sens dubte, ha fet que es replantegi el paper del públic, ja que es manté actiu 

i realitza una funció imprescindible dins la presa de decisions del programa. Tot i que la 

presa de decisions per part de l’audiència forma part des dels inicis del programa al 

2001, hem de tenir en compte que des del seu retorn al 2017, la implicació de l’audiència 

ha sigut imprescindible. Gràcies a la digitalització del programa en l’era de la 

convergència i a la distribució de continguts a través d’Internet les audiències han pogut 

accedir al que els interessava en cada moment, ja fos mitjançant les xarxes socials, 

YouTube, la televisió lineal o el contingut a la carta disponible a la pàgina oficial de 

Televisión Española.  

Davant l’acceptació massiva per part de l’audiència, la notorietat aconseguida en els 

mitjans i la presència en les converses, és important destacar que el format d’aquest 

programa és un dels elements clau que l’han fet triomfar.  

1.3.3. L’estructura d’Operación Triunfo: un format de formats 

Com s’ha comentat anteriorment, Operación Triunfo és un híbrid de formats o un format 

de formats. Aquest programa barreja els elements claus dels diferents tipus de 

programes que existeixen en el sector televisiu.  

En primer lloc, Operación Triunfo és un talent show o concurs de talents, que pot 

entendre’s com un espectacle on diversos concursants mostren el seu talent davant d’un 

jurat i un públic que, en algunes ocasions, és amb l’objectiu d’obtenir un premi o trofeu65. 

Dins del format d’Operación Triunfo aquesta part del format correspon a les gales, on 

els concursants demostren el seu talent musical davant d’un jurat i d’un públic amb 

l’objectiu d’aconseguir ser el guanyador del concurs.  

OT també és un reality show o programa de telerealitat televisiva, que consisteix en 

documentar situacions sense guió i amb ocurrències actuals, en les quals interactua un 

elenc que fins llavors és desconegut. Com s’ha comentat abans, aquest correspon al 

dia a dia dels concursants dins l’Acadèmia.  

 
65 Fundéu BBVA (2013). talent show, alternativa en español. Recuperat de 

https://www.fundeu.es/recomendacion/talent-show-alternativas-en-espanol/ [Consultat el 22 de juliol de 2020] 

https://www.fundeu.es/recomendacion/talent-show-alternativas-en-espanol/
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Tot i que aquests dos són els principals, també n’hi ha altres com per exemple el 

coaching-show. Aquest nou gènere sorgeix a inicis del segle XXI com una evolució del 

reality, convertint-se en un nou format en el qual no només es mostra la intimitat dels 

participants, sinó que s’intenta, mitjançant la figura del coacher, ensenyar-los a reconduir 

alguna situació en les seves vides amb la que no estan satisfets o per aprendre nous 

coneixements en un àmbit concret. En el cas d’Operación Triunfo, doncs, el gènere de 

coaching-show agafa força, però el reality no en perd, ja que no deixa de ser un híbrid 

de formats. D’aquesta manera, es manté la dinàmica del concurs i apareix una nova 

dimensió de tipus “pseudoeducativa”66. Aquest gènere, doncs, correspon a la presència 

dels professors de l’Acadèmia i les classes que imparteixen els concursants per a 

millorar en l’àmbit musical, de dansa i interpretatiu.  

1.3.4. Història del programa 

1.3.4.1. Operación Triunfo a Televisió Española: les tres primeres 

edicions i la primera cancel·lació  

Operación Triunfo va començar a emetre’s el 22 d’octubre de 2001. En total va ser 16 

concursants escollits per a participar en el primer reality musical a Espanya. Va ser un 

fenomen televisiu a Televisión Española (Gómez Lizarraga, 2020). Els participants de la 

primera edició van ser escollits a partir d’un càsting, portat a terme a les ciutats de 

Barcelona, València, Granada, Sevilla, Madrid, Oviedo, Bilbao, Las Palmas de Gran 

Canaria i Santiago de Compostela. En aquest càsting s’hi van presentar 5.000 

aspirants*. D’entre tots ells se’n van seleccionar 96 després de complir un total de 9 

convocatòries. Finalment només en van resultar vint-i-quatre (24) finalistes, dels quals 

setze (16) van ingressar a l’Acadèmia, quedant els vuit (8) restants com a reserves per 

si algun d’ells abandonava o per a solucionar alguna eventualitat que pogués sorgir.  

Durant tres mesos els concursants van conviure en un centre d’alt rendiment per a 

cantants, l’Acadèmia, construït a Terrassa, Barcelona. L’Acadèmia estava dotada de la 

infraestructura i els mitjans tècnics i humans necessaris per aconseguir que els 

participants trobessin i desenvolupessin el seu propi estil interpretatiu. El pla de treball 

de l’Acadèmia comprenia cinc àrees de preparació: activitat física relacionada amb 

l’entrenament esportiu, ensenyament tècnic, és dir, cant i expressió oral, sessions 

d’assaig per a les gales de televisió i activitats complementàries (seminaris i 

conferencies impartides per artistes i professionals), així com recolzament a nivell 

personal a càrrec de professors, psicòlegs i metges.  

 
66 Costa Sánchez, C. (2010). “Coaching-shows: Análisis de un nuevo género televisivo”. ÁREA ABIERTA Nº 27. 

NOVIEMBRE 2010. Referencia: AA27.1011.138 [Consultat el 22 de juliol de 2020].  
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Carlos Lozano va ser el presentador d’aquest espai produït per Gestmusic-Endemol, en 

el que 16 concursants* aspiraven a tenir una carrera discogràfica i representar a 

Espanya al festival de Eurovisió a Tallin, Estònia, l’any 2002. Es reconeix que aquesta 

edició va ser un fenomen social, discogràfic i televisiu, a més de ser el primer Operación 

Triunfo emès de tota la història.  

Durant 15 gales, comptant la Gala 0 i la gala final, els concursants van lluitar per 

guanyar-se cada setmana un lloc a l’Acadèmia. Per Nadal es va celebrar una gala 

especial “Navidad” (entre les gales 8 i 9) en la que no hi va haver expulsat ni nominats. 

En aquesta gala especial hi van participar tots els concursants proposant com a 

candidats per a la repesca a tots els expulsats fins el moment. Finalment, només Juan i 

Àlex es van batre en duel per obtenir de nou una plaça a l’Acadèmia. La Gala 9, igual 

que la 8, tampoc va comptar amb cap nominació. Tot i així, a la Gala 9 es va repescar 

a Àlex Casademunt, qui, al mateix temps, va ser nominat per tornar a l’Acadèmia durant 

una setmana. Finalment, va ser expulsat una setmana després a la Gala 10. 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de : Salaverri,(2005)67. 

El 4 de febrer de 2002, Núria Fergó va ser l’última expulsada a la Gala 13, qui es va 

quedar a les portes de la final. Els finalistes que es disputarien la primera posició van 

ser: Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio i Verónica 

Romero. Aquesta gala va realitzar un rècord en la història de la televisió: més de 10 

milions d’espectadors i el 59,8% del share, superant així la millor marca de Gran 

Hermano - 9,9 milions - (Salaverri, 2002).  

 
67 Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 (1st edición). Spain: Fundación Autor-SGAE. ISBN 8480486392 [Consultat el 3 

de març de 2020] 
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La Gala Final es va celebrar l’11 de febrer de 2002, quan OT1 va batre oficialment 

rècords d’audiència i va entrar en la història de la televisió, ja que  mai abans s’havien 

comptabilitzat 12.873.000 d’espectadors amb un 68% del share (Salaverri, 2002). En 

aquesta Gala Final, Rosa López es va proclamar guanyadora de la primera edició del 

programa. David Bisbal va ser el segon finalista, mentre que David Bustamante va 

aconseguir la tercer posició. El nombre més alt d’espectadors es va congregar quan 

Rosa López va convertir-se en la guanyadora del concurs.  

Posteriorment, una vegada acabat el concurs, es va celebrar la Gala Disney la qual va 

tenir una molt bona rebuda per part de l’audiència. Finalment, el programa va presentar 

un tercer bloc dedicat exclusivament a trobar la cançó i l’intèrpret adequats per a 

representar Espanya al Festival de Eurovisió l’any 2002.  

Des dels seus inicis, Operación Triunfo es va convertir, amb una mitjana de 12,8 milions 

d’espectadors, en el programa més vist de la història de la televisió des de que existeixen 

cadenes privades, en el seu moment va proporcionar una excel·lent imatge a Televisión 

Española, la cadena que el va emetre (i que l’emet actualment), i ha generat una 

important xifra de negoci. Des de que va començar a emetre’s, cap de les disset gales 

de la primera edició va obtenir menys audiència que l’anterior, fins el desenllaç final, l’11 

de febrer de 2002, que va aconseguir en el seu minut d’or 15.356.000 telespectadors 

(Cáceres, 2002).  

En el seu primer dia d’emissió, només va aconseguir una audiència de més de  2,7 

milions d’espectadors, amb un 22,1% share (una audiència molt pobre per l’època tenint 

en compte que era un programa en prime time i amb només tres cadenes en obert en 

àmbit nacional), tenint de competència una de les sèries més vistes de d’aquell moment, 

Periodistas (Salaverri, 2002). No va ser sinó després de la primer expulsió, el 29 

d’octubre de 2001, quan el programa va aconseguir superar l’audiència de Periodistas. 

D’aquesta manera, el 5 de novembre de 2001, l’audiència es va disparar per sorpresa, 

aconseguint un registre de més de 4,9 milions d’espectadors i un 33,3% de share, 

davant els 4,3 milions i el 25,1% de la sèrie .  

Mentre La 1 de Televisión Española emetia les gales cada dilluns acumulant rècords 

d’audiències, La 2 de Televisión Española es va convertir en la cadena més beneficiada 

pel que fa al nivell d’audiències (Salaverri, 2002). Gràcies als resums, presentats per 

Jennifer Rope i Hugo Campos, amb els millors moments d’allò que succeïa a l’Acadèmia 

i a les gales, va aconseguir augmentar els seus índexs d’audiència: l’11 de febrer, dia 

en que es va proclamar els cinc finalistes, més de 5,5 milions d’espectadores van seguir 

el resum. Amb una mitjana superior als tres milions (3) d’espectadors, aquest programa 
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va ser el més vist alguns dies de la setmana, especialment els dimarts, quan es resumia 

la gala del dia anterior (Cáceres 2002).  

Després de l’èxit assolit amb la primera edició del programa, Televisión Española i 

Gestmusic van decidir apostar per ell i van signar un acord per a renovar-lo. Així doncs, 

l’any 2002 es va estrenar una nova edició del programa que va comptar amb un total de 

17 concursants i 14 gales. Totes les gales van reunir més de 5 milions d’espectadors 

davant la pantalla. Però, malauradament, cap van aconseguir traspassar aquesta xifra i 

assolir els nivells d’audiència de l’edició anterior. Tot i així, la gala final va aconseguir 

acumular 7,8 milions d’espectadors amb un 47,9% del share. Tot i els esforços i l’ambició 

per a que el programa captés l’atenció dels espectadors, no va ser tan exitosa com la 

primera edició, ni a nivell d’audiències, ni a nivell social, ja que el format ja no era un 

element innovador68. 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de : Salaverri,(2005)69. 

Tot i la pèrdua d’audiència en relació a la primera edició, Gestmusic i TVE van decidir 

tirar endavant el projecte i donar pas a una tercera edició tot i sabent el risc que podia 

suposar. Desgraciadament, les coses no van sortir com esperaven i les audiències van 

ser inferiors a la segona edició, acumulant únicament 3 milions d’espectadors davant 

dels 12,8 milions acumulats en la primera edició70. A més, com que les audiències van 

 
68  El País (2003). Casi ocho millones de espectadores siguieron la gala final de 'Operación Triunfo'. Recuperat de 

https://elpais.com/elpais/2003/01/28/actualidad/1043740130_850215.html [Consultat el 13 de març de 2020] 
69 Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 (1st edición). Spain: Fundación Autor-SGAE. ISBN 8480486392 [Consultat el 3 

de març de 2020] 
70 ABC (2002).  La final de «Operación Triunfo» bate el récord de audiencia al conseguir 13 millones de espectadores 
Recuperat de https://www.abc.es/espana/abci-final-operacion-triunfo-bate-record-audiencia-conseguir-millones-

espectadores-200202120300-77742_noticia.html [Consultat el 14 de març de 2020] 
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caure notablement, La 2 es va veure obligada a cancel·lar l’emissió dels resums.  

D’aquesta manera i, degut al fracàs total d’aquesta última edició, Televisión Española 

es va veure obligada a no renovar el format després d’aquesta última de 2003.  

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de : Salaverri,(2005)71. 

Tot i no renovar el programa, Gestmusic i TVE van seguir mantenint un contracte firmat 

que els mantenia lligats, convertint a Televisió Española en la cadena copropietària del 

programa. Gestmusic, a diferència de la cadena, sí que apostava pel format i el volia 

seguir emetent, tot i així, si la cadena no estava disposava a donar-li una oportunitat, el 

format havia de romandre en l’arxiu el temps que fos necessari. A arrel d’aquest 

desacord, TVE va haver d’alliberar els drets del programa. Quan al programa va quedar 

lliure, la cadena privada Telecinco els va comprar.  

1.3.4.2. Operación Triunfo a Mediaset:  2005-2011 i la segona 

cancel·lació  

Posteriorment a la compra, l’any 2005, es va estrenar la quarta edició del programa, 

aquest cop emesa per Telecinco. En aquest moment, es van produir una sèrie de canvis 

en el programa. Un dels canvis més significatius va ser la incorporació de Jesús 

Vázquez, qui es convertiria en el presentador d’aquesta edició. Degut a que el programa 

havia estat en pausa durant un any, les audiències es van disparar notablement 

acumulant un total de 4,8 milions d’espectadors amb un 37,6% del share72. Si que és 

cert que la gala final va acumular més de 6 milions d’espectadors, però les audiències 

 
71 Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 (1st edición). Spain: Fundación Autor-SGAE. ISBN 8480486392 [Consultat el 3 

de març de 2020] 
72 El Mundo.es (2005). 'O.T.' obtiene mejor audiencia que la última edición emitida por TVE. Recuperat de 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/19/comunicacion/1121780717.html [Consultat el 26 de febrer de 2020] 
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no estaven al nivell de les dues primeres edicions. Tot i no assolir els resultats esperats, 

la cadena Telecinco i Gestmusic van considerar que eren suficients per a renovar el 

format.  

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de Archivo Todas las Galas Operación Triunfo 2005 

Després de la decisió de renovar el format, l’any 2006 es va emetre per Telecinco la 

cinquena edició del programa. La cadena va acumular una mitjana de 4,3 milions 

d’espectadors amb un 26,9% del share73. A partir d’aquest moment, es va veure que les 

audiències començaven a baixar de nou, però, tot i així, la productora i Telecinco van 

acordar renovar el programa de nou.  

 
73 El televisero (2009). ¿El hundimiento de OT?. Recuperat de http://www.eltelevisero.com/2009/06/el-hundimiento-de-

o/ [Consultat el 10 de març de 2020] 
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Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de Archivo Todas las Galas Operación Triunfo 2006 

La sisena edició es va estrenar l’any 2008. Malauradament, aquesta nova edició va 

seguir perdent audiència, acumulant un total de 3,8 milions d’espectadors i un 26,9% 

del share74. En aquesta edició la gala final, celebrada el 22 de juliol de 2008, va acumular 

un total de 4,2 milions d’espectadors amb un 34,4% del share. Aquesta xifra va ser el 

màxim acumulat en l’edició de 2008. Segons Formula TV, OT6 va ser recordada com 

l’edició més polèmica, protagonitzada per la guanyadora d’aquell any, Virginia Maestro, 

 
74 Formula TV (2008). La final de 'OT 2008' supera en 5,6 puntos a la final de 'OT 2006' . Recuperat de 
https://www.formulatv.com/noticias/8266/audiencias-la-final-de-ot-2008-supera-en-56-puntos-a-la-final-de-ot-2006/ 

[Consultat el 11 de març de 2020] 
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Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de Archivo Todas las Galas Operación Triunfo 2008 

https://www.formulatv.com/noticias/8266/audiencias-la-final-de-ot-2008-supera-en-56-puntos-a-la-final-de-ot-2006/
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que es va endur una victòria agredolça, entre la mala relació que va tenir amb els seus 

companys i el recolzament incondicional fins al final tant del públic com de Risto Mejide 

des de la mesa del jurat75. Com que les audiències de l’edició de OT5 i de OT6 van ser 

molt similars, la productora i Telecinco van decidir donar una nova oportunitat al format 

i van decidir renovar de nou el programa. 

Aquesta edició es va estrenar un any més tard, l’any 2009, i en aquest moment es va 

observar una notable davallada notòria de l’audiència. La mitjana va ser de 2,5 milions 

d’espectadors amb un 18,6% del share. A diferències de les edicions anteriors que 

acumulaven el màxim d’audiències a la final, aquesta edició només va aconseguir reunir 

2,2 milions espectadors amb un 19,0% del share. El màxim d’audiències es va assolir a 

la Gala 0, amb un total de quasi 3,2 milions d’espectadors amb un 22,0% del share, 

segons Fórmula TV (2011). Per aquest motiu, finalment, es va decidir no renovar el 

format i deixar descansar el programa durant un temps determinat. 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de Archivo Todas las Galas Operación Triunfo 200976 

Tot i que va haver un període de pausa i descans del programa, no va ser gaire llarg. 

L’any 2011 es va renovar el format estrenant una nova edició, aquest cop presentada 

per Pilar Rubio. Aquesta edició de 2011 (OT8) va ser, malauradament, la que va 

acumular les audiències més baixes de la historia del programa. En les cinc (5) gales 

emeses el programa acumulava una audiència mitjana de 2.229.000 espectadors, 

 
75 Formula TV (2016). ¿Qué fue de los concursantes de 'OT 6'?. Recuperat de 

https://www.formulatv.com/noticias/60720/que-fue-concursantes-ot-6/ [Consultat el 13 de març de 2020] 
76 Recuperat de 
https://web.archive.org/web/20100923063648/http://www.telecinco.es/operaciontriunfo/indiceSite/indiceSite1007.shtml 

[Consultat el 22 de juliol de 2020] 
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traduït en un fluix 13,7% del share77. Des de l’estrena del programa el 16 de gener 

d’aquell any, Operación Triunfo es va mantenir cada setmana com a tercera opció de la 

nit. Només el dia de l’estrena (2,7 milions d’espectadors i 17,3% del share), el reality 

musical va ser la segona opció, per darrere de “la pel·lícula de la setmana” (Fórmula TV, 

2011). Després de la primera setmana, el programa es va anar estacant quedant-se per 

darrere de Los protegidos quan s’emetia els diumenges, i quan Telecinco va decidir 

reubicar el programa als dilluns, es va quedar per darrer El barco. La ficció de Antena 3 

va aconseguir poc a poc augmentar el seu avantatge en relació a OT, de fet, en el seu 

últim enfrontament directe, la sèrie va anotar un share del 16,3% davant al 12% del 

reality musical.  

 

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de : Fórmula TV (2011)78   

Com que el programa no va acabar de captar l’atenció de l’audiència, els propis directors 

de Gestmusic-Endemol i Telecinco van decidir cancel·lar per sorpresa l’edició quan 

encara quedaven 12 concursants dins l’Acadèmia -fet excepcional, ja que normalment 

es realitzava la final quan en quedaven cinc o sis-. D’aquesta manera, es va celebrar 

una final precipitada i agredolça, que va proclamar guanyador a Nahuel. A partir de 

 
77 Fórmula TV (2011) “Telecinco cancela Operación Triunfo 2011: gala final este domingo” . Recuperat de: 
https://www.formulatv.com/noticias/18398/telecinco-cancela-operacion-triunfo-gala-final/ [Consultat el 15 de març de 

2020]  
78 “Telecinco cancela Operación Triunfo 2011: gala final este domingo” . Recuperat de: 
https://www.formulatv.com/noticias/18398/telecinco-cancela-operacion-triunfo-gala-final/ [Consultat el 15 de març de 

2020] 
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llavors, es va decidir cancel·lar el programa indefinidament, sumant-lo a la llista de 

realities fracassats a Telecinco79.  

1.3.5. OT: El Reencuentro  

Com hem vist anteriorment, la primera edició d’Operación Triunfo va canviar la història 

de la televisió del país, però també la vida dels seus setze (16) primers concursants. Per 

aquest motiu, en el quinzè aniversari del programa, Gestmusic va decidir presentar un 

nou format per a reunir els concursants de la primera edició (2001). D’aquesta manera, 

el 16 d’octubre de 2016, en prime time, es va estrenar a La 1 de Televisión Española la 

primera part del programa OT: El Reencuentro. Aquest nou format consistia en una 

sèrie de tres (3) capítols en clau documental produïts per RTVE i Gestmusic-Endemol. 

El quart episodi, i el més esperat per l’audiència i els fans d’aquella primera edició, va 

consistir en un directe des del Palau Sant Jordi on es va realitzar un concert per a 

celebrar els 15 anys de l’estrena del programa.  

 La finalitat del programa va ser reunir de nou els protagonistes d’aquella edició per 

tornar la vista enrere i repassar el que el programa va significar per a ells. Gràcies al 

format, les vides dels 16 concursants van donar un gir per complet, però durant els últims 

quinze anys van traçar camins diferents. Alguns d’ells es van convertir en estrelles 

internacionals i segueixen omplint estadis, d’altres van marxar a l’estranger a la recerca 

de noves oportunitats, d’altres van decidir dedicar-se a la interpretació, televisió o la 

formació d’altres artistes com ells van ser formats en el seu dia80. 

Les audiències que va aconseguir OT: El Reencuentro*, malgrat no apropar-se ni molt 

menys a les xifres aconseguides l’any 2001, van superar la mitjana de la cada pública 

espanyola. El primer capítol va causar més sensació i va captar ràpidament l’atenció de 

l’audiència, ja que era la primera vegada que es veia a tota la promoció d’OT 2001 

reunida de nou. Les audiències dels dos següents capítols van baixar notablement, però 

es van recuperar de cop amb l’últim episodi de l’especial: “OT, en concierto”.  

 
79 Fórmula TV (2011) “Telecinco cancela Operación Triunfo 2011: gala final este domingo” . Recuperat de: 
https://www.formulatv.com/noticias/18398/telecinco-cancela-operacion-triunfo-gala-final/ [Consultat el 26 de març de 

2020] 
80 Gestmusic (2016). ‘OT: El Reencuentro’, mejor producción televisiva 2016 por TVR . Recuperat de 
https://www.gestmusic.es/ca/ot-el-reencuentro-mejor-produccion-televisiva-2016-por-tvr/ [Consultat el 10 d’abril de 

2020] 

https://www.formulatv.com/noticias/18398/telecinco-cancela-operacion-triunfo-gala-final/
https://www.gestmusic.es/ca/ot-el-reencuentro-mejor-produccion-televisiva-2016-por-tvr/
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Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de : Gestmusic. OT El Reencuentro81 

El programa es va construir a partir de les converses entre els extriunfitos, l’emoció, els 

riure i la música que va seduir una mitjana de 3,5 milions d’espectadors amb un 24% del 

share82. El primer episodi del programar, al considerar-se una novetat, va acumular més 

de 4,7 milions d’espectadors amb un 24,8% del share. Tot i així, l’audiència va baixar en 

els altres dos episodis, acumulant 3,9 milions d’espectadors amb un 20,9% del share en 

el segon episodi, i 2,9 milions d’espectadors amb un 17,5% del share en el tercer episodi. 

La baixada del segon al tercer va ser notable83. 

Malgrat la caiguda d’audiència, el concert, que va ser en directe des del Palau Sant 

Jordi, va tenir 4,1 milions d’espectadors amb un 27,5% recuperant les audiències 

perdudes en els anteriors episodis. Les entrades pel concert, que es va celebrar el 31 

d’octubre de 2016, es va esgotar dies abans de que s’estrenés el primer capítol del 

documental. L’exitosa idea de reunir els triunfitos d’aquella primera edició va fascinar al 

pública i va aconseguir congregar a 17.000 seguidors de la primera generació.  

Com ja va passar en l’edició de 2011, es va introduir l’ús de les xarxes socials per a 

fomentar l’activitat de les audiències. L’ús de Twitter durant l’edició de 2011 va ser un 

complet fracàs, ja que el format no va saber treure rendiment de la xarxa social i aquesta 

es va convertir en un abocador on l’audiència del programa publicava les seves queixes.  

 
81 Recuperat de:  http://www.gestmusic.es/ca/project/ot-el-reencuentro/ 
82 Gestmusic (2016). ‘OT: El Reencuentro’, mejor producción televisiva 2016 por TVR . Recuperat de 
https://www.gestmusic.es/ca/ot-el-reencuentro-mejor-produccion-televisiva-2016-por-tvr/ [Consultat el 10 d’abril de 

2020] 
83 Gestmusic (2016). ‘OT: El Reencuentro’, mejor producción televisiva 2016 por TVR. Recuperat de 
https://www.gestmusic.es/ca/ot-el-reencuentro-mejor-produccion-televisiva-2016-por-tvr/ [Consultat el 10 d’abril de 

2020] 
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Parlar de segones pantalles en relació a OT no hagués tingut sentit en el moment en 

que es va emetre la primer edició del programa. Amb “OT: El Reencuentro” vam 

descobrir com va influir en el programa aquella second screen: es van crear Trending 

Topics, Hashtags, memes, clubs de fans84. Els Hashtags oficials #OTReencuentro1, 

#OTReencuentro2, #OTReencuentro3 van ser Trending Topic (TT) durant els dies 

d’emissió dels tres episodis del programa. El mateixa va passar amb #OTConcierto, ja 

que ho va ser durant la nit del concert al Palau Sant Jordi. Aquella nit, a més, l’espectacle 

es va convertir en el més comentat a Twitter. Durant més de set hores es van arribar a 

acumular 445.752 tutis, 76.009 autors únics, i 98,1 milions d’impressions parlant del 

famós “reencuentro” dels participants d’Operación Triunfo85. 

Segons RTVE el Hashtags oficial #OTConcierto va arribar a acumular més de 90.000 

tuits. A més, la cadena afirma que el pic de comentaris es va produir després de 

l’actuació de Bisbal i Chenoa, que es va convertir en el focus d’atenció de la conversa 

social en les hores següents al concert.  

Posteriorment a l’emissió del concert, segons confirmen les dades de RTVE, el 

programa va ser rècord a l’aconseguir 1,1 milions de visites des de navegadors únics. 

Segons dades que aporta Televisión Española, el dia següent del concert una gran 

majoria d'usuaris van visitar contingut d'OT: El Reencuentro a través dels seus telèfons 

mòbils (67%). Més de la tercera part dels usuaris, un 35,2%, van veure es continguts a 

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

Amb aquestes dades es va observar que hi havia un canvi d’actitud en l’audiència, ja 

que es trobava més activa, i que, a més, existia una nova tendència en la forma de 

consumir el contingut audiovisual.  

1.3.6. El retorn del programa a Televisión Española  

1.3.6.1. OT 2017 

L’any 2017, sis anys després de l’emissió de l’última edició d’Operación Triunfo, es va 

estrenar el que va ser la novena edició del talent show musical amb un equip 

pràcticament renovat però amb la finalitat de no perdre l’essència de l’exitós format de 

2001. El preludi de la tornada d’OT a Televisión Española es va situar a finals de 2016 

quan es ca celebrar el 15è aniversari de l’estrena de la primera edició. Aquest lent, però 

 
84 Recarte (2018). Operación Triunfo en Twitter: Un match en toda regla. Recuperat de 

https://agencia.best/blog/operacion-triunfo-en-twitter/ [Consultat el 14 de març de 2020] 
85 Kantar Media (2016). El concierto de OT en Twitter: las cifras para entender el fenómeno. Recuperat de 
https://es.kantar.com/media/tv/2016/noviembre-2016-kttr-operaci%C3%B3n-triunfo-el-reencuentro/ [Consultat el 14 de 

març de 2020] 

https://agencia.best/blog/operacion-triunfo-en-twitter/
https://es.kantar.com/media/tv/2016/noviembre-2016-kttr-operaci%C3%B3n-triunfo-el-reencuentro/
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necessari repòs de sis anys i les aliades principals, les xarxes socials, van ser la clau de 

la reconciliació entre el programa i l’espectador86, i es que, com afirmava Tinet Rubira, 

director de Gestmusic-Endemol i màxim responsable del programa, "'OT no estaba 

muerto, sino esperando un buen momento para volver"87. 

A l’abril de 2017, Gestmusic va deixar caure que Operación Triunfo tornaria a la televisió 

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

en no perdre l’escènica del format, però incorporant noves actualitzacions i novetats en 

relació a edicions anteriors. Per aquest motiu, Rubira afirmava que des de l'inici van tenir 

clar introduir les xarxes socials dins del format. 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”88. És per això doncs, que tant Televisión Española com Gestmusic-Endemol 

van creure convenient afegir tota una sèrie de novetats i actualitzacions a OT 2017.   

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. 

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. 

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

oficials a Instagram, Youtube, Twitter, Shotr i Facebook a més de la pàgina web oficial 

del programa i l'App per a mòbil. Cadascuna d'aquestes eines era explotada de diferent 

manera conferint al programa aquest espectacle 360º que volia oferir a l'audiència.   

Operacion Triunfo 2017, també conegut com OT 2017, es va estrenar el dilluns 23 

d’octubre de 2017 aconseguint un 19% de quota de pantalla en prime time i sent líder 

d’audiències. E programa, que es va prolongar durant 105 dies, va seguir registrant bons 

nivells d’audiències, incrementant les xifres a partir de la quarta gala. El rècord de l’edició 

es va produir a la gala final, acumulant 3.925.000 d’espectadors amb un 30,8% del 

share, convertint-se així en la gala final més vista des de 2008. A més del gran èxit 

d’audiències, el programa es va convertir en l’espai més comentat de l’any a Twitter amb 

més de 10,2 milions de tuits89. 

 
86 El Rescate Musical (2018). ¿Por qué esta vez sí funcionó? Un análisis del fenómeno ‘OT 2017’. Recuperat de 
https://elrescatemusical.com/analisis-fenomeno-operacion-triunfo-2017/ [Consultat el 15 de març de 2020] 
87 Fórmula TV (2017). Tinet Rubira: "'OT' no estaba muerto, sino esperando un buen momento para volver". Recuperat 
de https://www.youtube.com/watch?v=tOUTILiX8Jk [Consultat el 20 d’abril de 2020] 
88 Fórmula TV (2018) Los Concursantes de Operación Triunfo 2017. 
https://www.formulatv.com/fotos/galerias/concursantes-operacion-triunfo-2017/ [Consultat el 21 d’abril de 2020] 
89 El Periódico (2018). El triunfo de la “operación clic”. Recuperat de 

https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20180512/ot-triunfo-operacion-clic-6813524 [Consultat el 22 d’abril de 2020] 

https://elrescatemusical.com/analisis-fenomeno-operacion-triunfo-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=tOUTILiX8Jk
https://www.formulatv.com/fotos/galerias/concursantes-operacion-triunfo-2017/
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20180512/ot-triunfo-operacion-clic-6813524
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Un dels dubtes que va generar el retorn del programa va ser el target amb el que 

connectaria. Es podia pensar que la seva intenció seria dirigir-se a un públic general, 

igual que fa setze anys en la primera edició, quan captava l’atenció sense distincions de 

tots els membres de la família. Tot i així, un dels fets que van fer triomfar aquesta nova 

edició va ser connectar com mai s’havia fet abans amb un públic milennial a través de 

diferents canals i ser un nexe d’unió entre generacions que estaven a les antípodes 

musicals90 

Tot i que existeix una clara segmentació d’audiències, OT no es va oblidar ni un sol 

moment del públic generalista. Una prova evident d’això és la qualitat i varietat dels 

convidats* que van participar en les gales d’aquesta nova edició, o la quantitat de temes  

clàssics que van sonar, especialment en les actuacions grupals91. 

Des de Gestmusic-Endemol i també des de la cadena de televisió 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. 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 del programa, ja que havia sigut la directora de càsting des dels inicis del format. 

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

l'audiència que podien funcionar per a tenir un bon engagement. Manu Guix ocupava el 

càrrec de 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 "Los Javis" (Javier Calvo 

i Javier Ambrossi), com a professors d'interpretació, coneguts per a  la seva faceta 

d'actors i també per ser els directors, creadors i guionistes de la pel·lícula i musical La 

Llamada.    

Una altra de les diferències claus d’aquesta novena edició és la democratització del 

visionat del Canat OT 24 Hores a YouTube i la crònica sobre el mateix en temps real a 

les xarxes socials. L’apel·lació de l’espectador va ser constant, no només des de les 

xarxes (vídeos dels millors moments pujats casi de manera instantània, sorpreses...), 

sinó des del propi control de realització del Canal OT 24 Hores.  

El càsting de concursants va ser un dels altres grans èxits de l'edició. En aquest cas, 

van seleccionar 18 concursants, tot i que dos dels quals no van arribar a entrar a 

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

 
90 El Rescate Musical (2018). ¿Por qué esta vez sí funcionó? Un análisis del fenómeno ‘OT 2017’. Recuperat de 
https://elrescatemusical.com/analisis-fenomeno-operacion-triunfo-2017/ [Consultat el 15 de març de 2020] 
91 El Rescate Musical (2018). ¿Por qué esta vez sí funcionó? Un análisis del fenómeno ‘OT 2017’. Recuperat de 

https://elrescatemusical.com/analisis-fenomeno-operacion-triunfo-2017/ [Consultat el 15 de març de 2020] 

https://elrescatemusical.com/analisis-fenomeno-operacion-triunfo-2017/
https://elrescatemusical.com/analisis-fenomeno-operacion-triunfo-2017/
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Imatge 1. Els 18 Concursants OT 2017 

 

Font: Recuperat de: "Operación Triunfo 2017 detalla los perfiles de todos los concursantes" de vertele! (20 
d'octubre de 2017)92 

El 23 d’octubre de 2017 es va estrenar l’edició d’OT 2017 amb la Gala 0, 16 anys 

després de l’estrena de la primera edició. Segons El Mundo (2017), el 30 d’agost de 

2017, abans de començar l’edició, es va anunciar de que Roberto Leal, periodista amb 

12 anys d’experiència a TVE, seria l’encarregat de conduir els gales de la nova edició 

d’Operación Triunfo.  

Finalment, després de la Gala 0, els 16 concursants que 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. 

La febre eurovisiva va tornar a formar part de l’edició, fet que també va contribuir en 

l’èxit d’aquesta. Quan encara quedaven cinc finalistes, es va celebrar una gala especial 

per a escollir el representant d’Espanya al Festival d’Eurovisió el maig de 2018. Amaia i 

Alfred, van ser escollits com a representants d’Espanya amb la balada “Tu canción”, on 

finalment, van quedar en 23ª posició a la gran final93. 

La gala final del programa es va celebrar el 5 de febrer de 2018. En aquesta es va decidir 

quin dels cinc (5) finalistes* es proclamaria el guanyador. La gala va comptar amb les 

actuacions d’artistes com Raphael, Pablo Alborán i David Bisbal. Amaia Romero va ser 

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

OT_0_1950404956.html 
93 RTVE (2018). Eurovisión 2018 - Amaia y Alfred, elegidos para ir a Eurovisión 2018 con 'Tu canción. Recuoerat de 
https://www.rtve.es/television/20180130/amaia-alfred-elegidos-para-ir-eurovision-2018-tu-cancion-rtvees/1670060.shtml 

[Consultat el 13 de maig de 2020] 

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
https://www.rtve.es/television/20180130/amaia-alfred-elegidos-para-ir-eurovision-2018-tu-cancion-rtvees/1670060.shtml
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proclamada guanyadora del concurs amb el 46% dels vots, seguida d’Aitana Ocaña amb 

el 42% dels vots, que va ocupar el segon lloc. Míriam Rodríguez va quedar tercera.  

Taula 5. Finalistes OT 2017  

Concursant Edat Resident  Informació  

Amaia Romero 19 Pamplona  Guanyadora  

Aitana Ocaña  18 Sant Climent de 

Llobregat 

Segon finalista  

Míriam Rodríguez 21 Puentedeume  Tercer finalista  

Alfred García  20 El Prat del 

Llobregat 

Quart finalista 

Ana Guerra  23 San Cristóbal de 

La Laguna 

(Canarias) 

Cinquè finalista  

Font: Elaboració pròpia  

L’edició va resultar ser un fenomen social va ser un autèntic fenomen social a Espanya 

repetint l’èxit de la primera edició (Rodríguez, 2017). Tot i així, no és comparable a la 

primera edició, ja que el públic juvenil era molt diferent al de fa setze anys. El programa 

ha servit per a modernitzar una televisió pública encallada, per alguns, en el passat i, 

sobretot, per a fer-nos retrocedir a molts a la nostra infància i adolescència (Rodríguez, 

2017). 

1.3.6.2. OT 2018 

El 7 de febrer de 2018, dos dies després de la Gala Final d’OT 2017, es va anunciar que 

Televisión Española renovaria Operación Triunfo per una nova edició a la tardor. La 

cadena pública no podia donar l’esquena al gran èxit que va suposar el programa i va 

arrencar els plans per a posar en marxa una segona edició d’aquesta nova generació94. 

El cap de continguts de TVE i un dels màxims responsables del programa, Toni Sevilla, 

va deixar caure en una roda de premsa posterior a l’edició de 2017, que la seva il·lus ió 

seria produir una segona temporada95. 

Finalment, el Consell d’Administració de RTVE va aprovar per unanimitat  la renovació 

del programa de Gestmusic per una desena edició, que s’estrenaria el setembre d’aquell 

 
94 El Español (2018). TVE renovará en marzo 'Operación triunfo' para una nueva edición en otoño. Recuperat de 
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/operacion-triunfo-renovacion-tve-nueva-edicion-marzo [Consultat el 13 de 

maig de 2020] 
95 El Español (2018). TVE renovará en marzo 'Operación triunfo' para una nueva edición en otoño. Recuperat de 
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/operacion-triunfo-renovacion-tve-nueva-edicion-marzo [Consultat el 13 de 

maig de 2020] 

https://www.elespanol.com/bluper/noticias/operacion-triunfo-renovacion-tve-nueva-edicion-marzo
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/operacion-triunfo-renovacion-tve-nueva-edicion-marzo
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mateix any96. Així doncs, el tràmit legal per a la renovació del programa es va produir el 

març de 2018. Quan es va decidir renovar definitivament el format, Gestmusic i 

Televisión Española es van posar a treballar en les novetats que farien destacar de nou 

al programa.  

Operación Triunfo 2018, conegut també per les seves sigles OT 2018, va ser la desena 

edició del programa. El 14 de maig de 2019, Televisión Española va anunciar que 

estaven preparant els càstings de OT 2018 per a trobar els nous concursants que havien 

d’ocupar l’Acadèmia. Finalment, en el perfil oficial de Twitter del talent es van revelar les 

dates i les localitats* en els que tindrien lloc els càstings d’aquesta nova edició97. 

Tot i les actualitzacions i novetats que hi va haver a l’edició anterior, el format havia de 

seguir evolucionant. És per això que es van incorporar certes novetats ja des de l’inici 

dels càstings. En aquesta nova edició es va incorporar el #OTCover, que consistia en 

que les millors actuacions penjades a les xarxes socials sota el mateix Hashtag van 

guanyar l’anomenat “Pase Directo” que el permetia tenir accés directe al càsting evitant 

les llargues cues d’espera98. 

Però les actualitzacions del format no acaben amb els “pase directo”. Dos mesos 

després de la Gala Final d’OT 2017, el format va decidir reformar el canal 24 horas de 

YouTube -que estava inactiu des de l’última emissió-, per a convertir-lo en la OT Radio, 

una emissora online en la que sonarien durant tot el dia les cançons que els concursants 

van interpretar durant la seva estada a l’Acadèmia99. 

  

 
96 RTVE (2018). Reunión del Consejo de Administración de RTVE de 28 de febrero de 2018». [Consultat el 28 de 

febrero de 2020]. 
97 Fórmula TV (2018). 'OT 2018': TVE anuncia las fechas y ciudades en las que tendrán lugar los castings de la nueva 
edición https://www.formulatv.com/noticias/79789/ot-2018-anuncia-fechasciudades-tendran-lugar-castings/ [Consultat el 

12 de maig de 2020] 
98 RTVE (s.f.) Operación Triunfo 2018 RTVE. rtve.es. Recuperat de: https://www.rtve.es/television/ot/2018/ [Consultat el 

14 de maig de 2020] 
99 Prnoticias (2018). 'OT' lanza 'OT Radio', una emisora 24 horas para escuchar la música del programa. Recuperat de 
https://historico.prnoticias.com/radio/radio-pr/20168026-ot-2017-ot-radio-24-horas-youtube [Consultat el 23 de juliol de 

2020]. 

https://www.formulatv.com/noticias/79789/ot-2018-anuncia-fechasciudades-tendran-lugar-castings/
https://www.rtve.es/television/ot/2018/
https://historico.prnoticias.com/radio/radio-pr/20168026-ot-2017-ot-radio-24-horas-youtube
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Imatge 2. Tuit anunciant l’estrena de OT Radio  

 

Font: Twitter100 

Segons les dades que aporta Gestmusic, un total de 16.769 persones es van presentar 

a les proves en alguna de les deu ciutats espanyoles on es van celebrar els càstings. 

D’aquests més 16.000 aspirants, només 18 van aconseguir superar el càsting final, tot i 

que d’aquests només 16 acabarien entrant a l’Acadèmia.  

El 19 de setembre de 2018 es va estrenar la nova edició d’Operación Triunfo amb la 

Gala 0. En aquesta gala es van seleccionar els 16 concursants, quedant exclosos Luis 

Mas i Rodrigo Blanco. L’estrena del programa va ser líder i rècord d’audiència acumulant 

2,3 milions d’espectadors amb un 20,5% del share. 

Finalment, els concursants que van aconseguir entrar a l’Acadèmia van ser: África Dalia, 

Alba Reche, Alfonso La Cruz, Carlos Right, Damion Frost, Dave Zulueta, Famous 

Oberogo, Joan Garrido, Julia Medina, María Villar, Marilia Monzón, Marta Sango, Miki 

Núñez, Natala Lacunza, Noelia Franco i Sabela Ramil. 

  

 
100 Recuperat de https://cutt.ly/wa6j1t1 [Consultat el 15 de juny de 2020] 

https://cutt.ly/wa6j1t1
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Imatge 3. Els 18 Concursants OT 2018 

 

Font: Recuperat de: El Mundo (2018).101  

Els concursants van tenir l’oportunitat de formar-se musicalment amb l’ajuda de 

professionals dels sectors. Molts dels professors de l’edició OT 2017 van repetir i van 

tornar a formar part de l’equip docent de l’Acadèmia. Tot i així hi van haver alguns canvis. 

Miqui Puig va ocupar el càrrec de professor de cultura musical, Gotzon Mantuliz es va 

sumar a Magalí Dalix com a professor de forma física i vida sana, Rubén Salvador va 

ser el nou professor de balls de saló i, l’actriu Itziar Castro va ocupar el lloc dels “Javis” 

com a professora d’interpretació. Mes i mig després de l’inici del programa, Gestmusic 

va decidir prescindir dels serveis de Itziar Castro al·legant que no havia aconseguit els 

seus objectius esperats en la seva àrea102. La decisió va ser polèmica i va crear molta 

controvèrsia a les xarxes, ja que es van escampar rumors que, si bé no deixaven bé al 

programa, tampoc en deixaven de parlar.  

Posteriorment a l’acomiadament de l’actriu, que en un comunicat a les xares va afirmar 

que si la tornessin a trucar tornaria a l’Acadèmia encantada i faria exactament la mateixa 

feina, “Los Javis” van tornar a l’Acadèmia per ocupar un lloc que segons ells no haurien 

d’haver deixat mai103. 

 
101 . “Estos son los 16 concursantes de OT 2018”. Recuperat de:  
https://www.elmundo.es/f5/mira/2018/09/20/5ba35e40468aeb173e8b4652.html 
102 Gestmusic (2018). ‘OT 2018’ finaliza su casting con más de 16.000 aspirantes. Recuperat de 
https://www.gestmusic.es/ca/ot-2018-finaliza-su-casting-con-mas-de-16-000-aspirantes/ [Consultat el 13 de maig de 

2020] 
103 El Confidencia (2018). 'OT 2018', la edición de los escándalos, llega a su final con estas 10 polémicas  
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-

falange-maria-novio_1707994/ [Consultat el 14 de maig de 2020] 

https://www.elmundo.es/f5/mira/2018/09/20/5ba35e40468aeb173e8b4652.html
https://www.gestmusic.es/ca/ot-2018-finaliza-su-casting-con-mas-de-16-000-aspirantes/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-falange-maria-novio_1707994/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-falange-maria-novio_1707994/
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“L’edició es va allargar 91 dies i va comptar amb un total de 14 gales, incloent el canal 

de 24 hores i els resums diaris. OT 2018, coneguda com l’edició dels escàndols”104, va 

ser molt comentada a les xarxes per una sèrie de moments succeïts en el concurs 

musical que van generar controvèrsia durant els tres mesos de programa105.  

El 19 de desembre de 2018 es va celebrar la Gala Final. En aquesta els cinc finalistes* 

de l’edició van interpretar un tema escollit que els proclamés guanyadors del programa. 

Tot i així, només Famous va proclamar-se guanyador d’OT 2018, seguit Alba Reche, en 

segon lloc, i Natalia Lacuzna classificada en tercera posició. La Gala Final va ser líder 

d’audiència de la nit del dimecres, acumulant 2,2 milions d’espectadors amb un 19,4% 

del share.  

Taula 6. Finalistes OT 2018  

Concursant Edat Resident  Informació  

Famous Oberogo 19 Bormujos   Guanyador 

Alba Reche  20 Elx Segon finalista  

Natalia Lacunza 19 Pamplona   Tercer finalista  

Sabela Ramil   24 Puentes de García 

Rodríguez  

Quart finalista 

Julia Medina  23 San Fernando  Cinquè finalista  

Font: Elaboració pròpia.  

Un cop més, igual que va succeir amb l’edició de 2017, el programa es va fer servir com 

a plataforma per a seleccionar el representant espanyol en el Festival d’Eurovisió 2019. 

A diferència d’OT 2017, 9 dels 16 concursants de l’edició, expulsats i finalistes, van optar 

per a ser l’escollit. El 16 de novembre de 2018 es va anunciar que la cadena pública 

havia rebut més de 1000 cançons candidates, de les quals només 10 va participar en la 

Gala Eurovisión el 20 de gener de 2019.  

Finalment, Miki va ser el gran protagonista de la vetllada, ja que va aconseguir 

convèncer a l’audiència inesperadament i es va convertir en el representant espanyol a 

Eurovisió 2019. “La venda”, composta per Adrià Salas, de La Pegatina, va ser la cançó 

seleccionada per a representar Espanya a Eurovisió106. 

 
104 El Confidencia (2018). 'OT 2018', la edición de los escándalos, llega a su final con estas 10 polémicas  
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-
falange-maria-novio_1707994/ [Consultat el 14 de maig de 2020] 
105 El Confidencia (2018). 'OT 2018', la edición de los escándalos, llega a su final con estas 10 polémicas  
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-

falange-maria-novio_1707994/ [Consultat el 14 de maig de 2020] 
106 La Vanguardia (2019). Itziar Castro fuera de OT 2018, Los Javis están de vuelta 
https://www.lavanguardia.com/television/20181101/452680241443/ot-2018-los-javisitziar-castro-noemi-galera-polemica-

despido-operacion-triunfo.html [Consultat el 20 de maig de 2020] 

https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-falange-maria-novio_1707994/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-falange-maria-novio_1707994/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-falange-maria-novio_1707994/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-19/ot2018-operaciontriunfo-polemicas-final-mariconez-falange-maria-novio_1707994/
https://www.lavanguardia.com/television/20181101/452680241443/ot-2018-los-javisitziar-castro-noemi-galera-polemica-despido-operacion-triunfo.html
https://www.lavanguardia.com/television/20181101/452680241443/ot-2018-los-javisitziar-castro-noemi-galera-polemica-despido-operacion-triunfo.html
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Tot i ser líder d’audiència en varies ocasions, OT 2018 no va aconseguir superar els 

nivells aconseguits durant l’edició anterior*. La Gala Final va ser vista per 2,2 milions 

d’espectadors, lluny dels 3,9 milions que van seguir la victòria d’Amaia en l’edició d’OT 

2017. L’audiència mitjana d’OT 2018 va ser d’1,9 milions d’espectadors (16,4%), i la gala 

més vista va ser la inicial, acumulant 2,3 milions d’espectadors amb un 20,5% del 

share107. 

 

 

Font (dels dos gràfics): Elaboració pròpia a partir de dades extretes de El Confidencial (2018)108 i ABC 
Play (2018)109 

 
107 El País (2018). Famous, ganador de ‘OT 2018’ 

https://elpais.com/cultura/2018/12/20/television/1545261601_769020.html [Consultat el 21 de maig de 2020] 
108 El éxito de 'Operación Triunfo 2017', a través de 5 gráficos. Recuperat de 

https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-02-05/exito-operacion-triunfo-cifras_1517343/ [Consultat 
el 22 de juny de 2020] 
109 OT 2018 se estrella en audiencia con la final menos vista de su historia. Recuperat de 

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-ot-final-201812192338_noticia.html [Consultat el 13 de juny de 2020] 
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https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-ot-final-201812192338_noticia.html
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1.3.7. L’última edició: OT 2020 

Posteriorment a l’edició d’OT 2018, RTVE va confirmar la renovació del format per una 

nova edició. Per aquesta es va deixar passar més temps des de l’anterior, i va iniciar el 

passat 12 de gener de 2020. Des dels inicis, aquesta edició va anar incorporant grans 

actualitzacions. La primera actualització va ser que OT 2020 va transmetre via streaming 

totes les fases del càsting. D’aquesta manera va fer que l’espectador connectés amb els 

concursants molt abans de que entressin a l’Acadèmia.  

Un cop dins, també hi va haver certes novetats, com ara la producció del primer single 

de cada concursant quan encara estaven dins de l’Acadèmia, per a garantir la continuïtat 

de les seves carreres en solitari un cop fora.  

Per això no és tot. Tot i no analitzar aquesta edició -tot i considerar que és una edició 

que es mereix realitzar una profunda recerca degut a les condicions en les que es va 

fer- és improtant destacar perquè OT 2020 és l’edició més extraordinària des dels inicis 

del format l’any 2001. 

Amb motiu de la pandèmia de malaltia per coronavirus d’aquest 2020, la direcció del 

programa va decidir tancar temporalment les portes de l’Acadèmia i suspendre el 

programa des del 16 de març. No obstant això, durant el confinament, Operación Triunfo 

no va deixar-se d’emetre i va seguir creant contingut per la xarxa (YouTube i les xarxes 

socials) sota el nom de #QuedOTEnCasa, on els concursant que, teòricament, seguien 

participant en el concurs, interpretaven cançons proposades pels membres de l’equip 

del programa cada setmana, a més, es van realitzar “Pases de micros” i “Reapros de 

temas virtuals” i es va requerir la participació de l’audiència per a que enviessin també 

les seves actuacions, que serien compartides a les plataformes oficials del format.  

El 13 de maig de 2020, el programa va reprendre la seva activitat dins l’Acadèmia i les 

gales van tornar-se a realitzar a partir del 20 de maig, però respectant les mesures 

impartides pel Govern. Les últimes gales es van realitzar sense públic presencial -amb 

públic virtual-, els ballarins havien de dur mascareta per a actuar i tothom havia de 

respectar la distància de seguretat de 2 metres. 

Com s’ha comentat anteriorment, tenint en compte la magnitud de la situació i veient 

com el programa va defensar-se davant aquest obstacle, cal destacar que l’impacte de 

la pandèmia sobre l’edició d’OT 2020 és, sens dubte, un objecte de recerca molt 

interessant per a futures investigacions.   
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1.3.8. Distribució del contingut d’Operación Triunfo OT 2017 i OT 2018 

A l’abril de 2017, Gestmusic va deixar caure que Operación Triunfo tornaria a la televisió 

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

en no perdre l’escènica del format, però incorporant noves actualitzacions i novetats en 

relació a edicions anteriors.  
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Figura 3. Plataformes de distribució del contingut d’Operación Triunfo 

 

Font: Elaboració pròpia  
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1.3.8.1. YouTube  

Imatge 4. Captura de pantalla del Canal oficial d’Operación Triunfo a YouTube  

 

Font:Youtube110 

• Canal 24 Horas  

Imatge 5. Captura de pantalla del Canal OT 24 H  

 

Font: Verne de El País (2018)111 

El canal d’Operación Triunfo a YouTube creat per Gestmusic Endemol i RTVE com a 

part de l’estratègia transmèdia del format i la resta d’accions a la pròpia plataforma digital 

de RTVE han convertit a OT en un èxit sense precedents en el nostre país.112 

El Canal 24 Horas emet contingut en directe des de l’Acadèmia. Gràcies a aquest canal 

l’usuari pot seguir la vida dels concursants dins l’Acadèmia: les classes, la convivència, 

 
110 Recuperat de https://www.youtube.com/channel/UCc1sAhdaLjfJi11X1awO-yg [Consultat el 10 de junt de 2020] 
111 Hay cientos de personas conectadas al 24 horas de OT, aunque ya no emite. Recuperat de 

https://verne.elpais.com/verne/2018/02/07/articulo/1518012521_042639.html [Consultat el 17 de juny de 2020] 
112 RTVE (2017). 'Operación Triunfo' y el éxito de su estrategia en plataformas digitales. Recuperat de 
https://www.rtve.es/rtve/20181210/22-del-consumo-total-ot-2017-proviene-plataformas-digitales/1851140.shtml el 17 de 

juny de 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCc1sAhdaLjfJi11X1awO-yg
https://verne.elpais.com/verne/2018/02/07/articulo/1518012521_042639.html
https://www.rtve.es/rtve/20181210/22-del-consumo-total-ot-2017-proviene-plataformas-digitales/1851140.shtml
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assajos, esdeveniments especials, entre d’altres. A més, cada usuari pot participar en 

el xat en directa i conversa amb altres usuaris sobre què passa en cada moment. Tot i 

que el canal s’anomena 24 Horas, l’emissió inicia a les 10:00 hores del matí i acaba a 

les 22:00 hores de la nit.  

La productora Gestmusic ha aconseguir triplicar l’audiència del programa a través 

d’aquests canals, aconseguint xifres rècord com els tres milions de visualitzacions en 

una setmana que es va enregistrar el 17 de novembre de 2017 o els 20 milions de 

visualitzacions totals durant el mes de novembre de 2017113. Avui dia, just després de 

la final d’OT 2020, el canal de YouTube acumula un total de 1,15 milions de subscriptors.  

• El xat d’OT 24 Horas  

El fenomen del 24 Horas va revolucionar el panorama, no només perquè l’espectador 

podia formar part del dia a dia dels concursants i acompanyar-los en cada moment 

gràcies al directe 24 Hores de YouTube, sinó perquè, a més, es potenciava amb la web 

i les altres plataformes socials, i es nodria gràcies a la comunitat d’espectadors i usuaris 

del programa.  

Un dels elements fonamentals del canal 24 Horas era el xat obert que acompanya els 

directes a la plataforma YouTube. Una de les tendències clau actuals de les empreses 

és el que en màrqueting es coneix com a “costumer centric”114. Aquesta consisteix en 

que el client ha d’estar al centre de tota l’estratègia d’una empresa o institució. D’aquesta 

manera, a través del xat de YouTube i les xarxes socials -on es comenta el 24 Horas- 

els realitzadors dels format donen a l’audiència el que demana, la clau de l’èxit del 

format115.  

• Vídeos fragmentats  

Els vídeos fragmentats de YouTube consisteixen en una selecció dels millors moments 

(Mejores Momentos) del dia que s’han pogut veure durant el directe, petits resums, o 

esdeveniments importants com ara els “Pase de micros” o els “Reparto de temas”. 

D’aquesta manera, els usuaris que no hagin seguit el canal en directe, poden visualitzar 

el contingut més destacat de cada dia. D’aquesta manera, amb aquests vídeos editats 

 
113 RTVE (2017). El canal 24h de 'Operación Triunfo 2017' alcanza los 3 millones de visualizaciones en una semana. 
Recuperat de http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-
semana/1636211.shtml el 17 de juny de 2020.  
114 El Periódico (2020). ¿Cómo pueden las empresas ganarse hoy la confianza de un cliente?. Recuperat de 
https://byzness.elperiodico.com/es/gestion-empresarial/20200105/como-pueden-empresas-ganar-confianza-del-cliente-

7792167 [Consultat el 23 de juliol de 2020]. 
115 El Periódico (2020). Caso OT: cuando la clave del éxito está en dar a tu audiencia lo que pide. Recuperat de 
https://byzness.elperiodico.com/es/innovadores/20200223/ot-operacion-triunfo-clave-exito-audiencia-7857796 

[Consultat el 10 de juliol de 2020] 

http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
https://byzness.elperiodico.com/es/gestion-empresarial/20200105/como-pueden-empresas-ganar-confianza-del-cliente-7792167
https://byzness.elperiodico.com/es/gestion-empresarial/20200105/como-pueden-empresas-ganar-confianza-del-cliente-7792167
https://byzness.elperiodico.com/es/innovadores/20200223/ot-operacion-triunfo-clave-exito-audiencia-7857796


66 

 

pràcticament al minut i sota demanda, es potenciava la immediatesa, que és la millor 

tècnica digital del moment116.  

• Contingut creat pels usuaris  

Tot i que Televisión Española i Gestmusic generen una gran varietat de contingut 

d’Operación Triunfo i el distribueixen a través de diversos formats, també cal destacar 

la importància de la creació de contingut per part de l’usuari o, en aquest cas, del 

prossumidor dins la narrativa transmèdia. Un gran nombre d’usuaris actius generes 

contingut a través de les xarxes, seleccionant també el més destacat de cada dia, clubs 

de fans o, fins i tot, resums i opinions pròpies sobre el programa.  

1.3.8.2. Televisió tradicional  

• Gales  

Les gales s’emeten per televisió un cop per setmana en prime time. Durant la gala els 

concursants interpreten les cançons que posteriorment avaluarà el jurat decidint qui 

nomina i qui salva. A més, s’esbrina el nom del favorit de la setmana i quins dels dos 

nominats de la setmana anterior ha d’abandonar l’Acadèmia segons els resultats de les 

votacions. Des de 2017 les gales han estat presentades per Roberto Leal i el jurat ha 

anat variant en relació a cada edició.  

Des dels inicis aquest era el principal element del format, tot i així, des del retorn 

d’Operación Triunfo la seva importància s’ha anat desdibuixant. L’audiència es troba a 

Internet i per això el format va decidir oferir el màxim contingut possible per a fidelitzar 

aquestes audiències digitals i que tinguessin interès per a veure les gales117.  

• OT CHAT 

El OT CHAT s’emet pel canal de televisió La 1 posteriorment a la celebració de la gala. 

En aquest especial la directora de l’Acadèmia entrevista i acomiada al concursant  

expulsat, entrevista als nominats i es prepara un esdeveniment especial amb la resta de 

concursants. Des de 2020 el OT CHAT ha estat presentat per l’ex-concursant de l’edició 

de 2017 Ricky Merino.  

 
116 El Periódico (2020). Caso OT: cuando la clave del éxito está en dar a tu audiencia lo que pide. Recuperat de 
https://byzness.elperiodico.com/es/innovadores/20200223/ot-operacion-triunfo-clave-exito-audiencia-7857796 

[Consultat el 10 de juliol de 2020] 
117 El Periódico (2020). Caso OT: cuando la clave del éxito está en dar a tu audiencia lo que pide. Recuperat de 
https://byzness.elperiodico.com/es/innovadores/20200223/ot-operacion-triunfo-clave-exito-audiencia-7857796 

[Consultat el 10 de juliol de 2020]  

https://byzness.elperiodico.com/es/innovadores/20200223/ot-operacion-triunfo-clave-exito-audiencia-7857796
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El OT Chat també ofereix l’oportunitat a l’espectador del programa estar en contacte 

amb els concursants enviant missatges, vídeos o imatges a través de les xarxes socials, 

YouTube i, fins i tot, WhatsApp.  

• Magazines de Televisión Española  

L’any 2017 també ve retornar el programa Hora Punta al access prime time de La 1. El 

programa d’entreteniment presentat per Javier Cárdenas s’emetia de dilluns a dijous a 

les 22:05. Un dia a la setmana donava peu a la gala que s’emetia posteriorment  

connectant en directe amb el plató d’Operación Triunfo i fent un petit balanç del que 

seria el programa. El programa incidia en la cerca d’històries humanes impactants. 

També va fer ressò de les estrenes de la nova temporada de Televisión Española, com 

l’esperada edició de Operación Triunfo.118  

En segon lloc, tenim el programa de periodisme d’actualitat Amigas y conocidas. 

Aquest programa es va emetre a La 1 de Televisión Española des de setembre de 2014 

fins a l’agost de 2018.  Presentat per Inés Ballester el programa contava amb la 

participació de diverses col·laboradores que aportaven les seves opinions sobre noticies 

presentades en cada programa 119 . El cas és que un dels temes de conversa més 

habituals del programa era Operación Triunfo, es feia balanç de les gales i les 

col·laboradores expressaven les seves opinions sobre el que passava dins l’Acadèmia. 

Fins i tot, es van entrevistar a alguns dels concursants com és el cas de Ana Guerra.  

Per última el magazín d’actualitat amb múltiples connexions España Directo. Aquesta 

també s’emet a través de La 1 de Televisión Española i ofereix informació sobre 

Operación Triunfo, les gales i l’estat dels concursants dins l’Acadèmia.  

• Resums diaris OT 

Amb el retorn del programa l’any 2017, es van començar a emetre diàriament per La 1 

a les 21:30 hores els resums del que havia succeït a l’última jornada de l’Acadèmia. 

Com que l’especial no va assolir l’audiència desitjada a la cadena principal (5% del 

share120). D’aquesta manera, els resums diaris d’Operación Triunfo es van relegar al 

canal Clan TV en un nou horari, les 23:55 hores. Per altra banda, el concurs es pot veure 

 
118 RTVE (2017). 'Hora Punta' estrena nueva temporada en La 1. Recuperat de 

https://www.rtve.es/television/20170904/hora-punta-estrena-nueva-temporada-1/1607228.shtml el 10 de juny de 2020. 
119 Fórmula TV (2014). 'Amigas y conocidas' se independiza de 'La mañana' y se convierte en programa con entidad 

propia con Inés Ballester. Recuperat de https://www.formulatv.com/noticias/40008/amigas-y-conocidas-independiza-la-
manana-ines-ballester/ [Consultat el 11 de junt de 2020]. 
120 El Español (2017) TVE relega a Clan los resúmenes de ‘OT’. Recuperat de 

https://www.elespanol.com/bluper/noticias/resumenes-operacion-triunfo-relegados-clan-tv el 11 de juny de 2020. 

https://www.rtve.es/television/20170904/hora-punta-estrena-nueva-temporada-1/1607228.shtml
https://www.formulatv.com/noticias/40008/amigas-y-conocidas-independiza-la-manana-ines-ballester/
https://www.formulatv.com/noticias/40008/amigas-y-conocidas-independiza-la-manana-ines-ballester/
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/resumenes-operacion-triunfo-relegados-clan-tv
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en directe a través de YouTube o Sky i també els resums diaris com fins ara en aquestes 

mateixes plataformes121.  

1.3.8.3. Twitter 

Incloure les xarxes socials al format va ser una de les novetats més destacades 

d’aquesta edició. Les gales tenien molta repercussió acumulant un total 38.500 tweets 

que van tenir més de 264 milions d’impressions durant el període de monitorització de 

la xarxa social del programa122. Però no només les gales tenen repercussió a les xarxes, 

l’emissió del 24 horas es comenta també a Twitter acompanyat de l’etiqueta #OTDirecto, 

trending topic tots els dies a Espanya durant 2017. A més, els “Pase de micros” previs 

a les gales eren de les activitats més comentades de l’Acadèmia123. 

Actualment, el perfil oficial de Twitter d’Operación Triunfo acumula un total de 400.000 

seguidors.  

1.3.8.4. Instagram 

• Perfil oficial d’OT 

Durant els inicis de la novena edició, el perfil oficial d’OT a Instagram comptava amb 

60.000 seguidors i les “OT stories” tenien una mitjana de 50.000 impressions124. Avui 

dia, el perfil acumula més de 695.000 seguidors.  

En aquest perfil, s’informa de l’activitat diària dels concursants, es fa un seguiment de 

cada gala, s’anuncien esdeveniments importants, estrenes de singles, inici de càstings 

i s’interactua amb els usuaris, entre d’altres coses.  

• Perfil dels concursants  

Des de l’edició de OT 2017, cada concursant disposava d’un telèfon mòbil (sense 

connexió a Internet) per a poder generar contingut propi per al seu perfil d’Instagram 

com a concursant d’OT. D’aquesta manera, es genera una connexió entre cada 

concursant i els seus seguidors.   

 
121 El Español (2017) TVE relega a Clan los resúmenes de ‘OT’. Recuperat de 

https://www.elespanol.com/bluper/noticias/resumenes-operacion-triunfo-relegados-clan-tv el 11 de juny de 2020. 
122  Cool Tabs (2017). El regreso de Operación Triunfo conquista Twitter con 38.500 tweets. Recuperat de 
https://blog.cool-tabs.com/es/operacion-triunfo-twitter/ el 18 de juny de 2020. 
123 RTVE (2017). El canal 24h de 'Operación Triunfo 2017' alcanza los 3 millones de visualizaciones en una semana. 
Recuperat de http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-

semana/1636211.shtml el 17 de juny de 2020. 
124 RTVE (2017). El canal 24h de 'Operación Triunfo 2017' alcanza los 3 millones de visualizaciones en una semana. 
Recuperat de http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-

semana/1636211.shtml el 17 de juny de 2020. 

https://www.elespanol.com/bluper/noticias/resumenes-operacion-triunfo-relegados-clan-tv
https://blog.cool-tabs.com/es/operacion-triunfo-twitter/
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
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1.3.8.5. Facebook 

OT 2017 també tenia un compte oficial a Facebook. Durant el concurs va acumular un 

total de 166.000 m'agrades i 167.037 seguidors.  

En relació a les altres xarxes socials, Facebook és la que compta amb menys seguidors. 

Tot i així, el programa també comparteix una gran varietat de continguts.  

La funció principal de Facebook és compartir contingut de la pàgina web oficial amb els 

seus seguidors. A més, Facebook també serveix com a pont entre els articles penjats a 

la web o als diaris i els usuaris. Facebook s’utilitza per a difondre allò publicat als 

diferents mitjans sobre Operación Triunfo, perquè arribin més eficientment a l’audiència 

del programa.   

Per altre banda, també es comparteixen vídeos de les actuacions de les gales i 

fotografies dels concursants igual que a Instagram.   

Aquesta també permet la interacció directa amb els usuaris, ja que poden deixar 

comentaris i m'agrades a les diferents publicacions.   

Durant OT 2017, a través de Facebook Live, cada dilluns abans de la gala es feia un 

directa amb alguns dels concursants expulsats on se'ls entrevistava en directe. 

D’aquesta manera, els usuaris podien comentar les entrevistes en directe abans de cada 

gala. 

Actualment, el perfil oficial de Facebook compta amb  195.941 seguidors i 190.575 

usuaris els agrada la pàgina125. 

1.3.8.6. Aplicació Mòbil 

L’aplicació mòbil és l’únic mitjà per a votar pel favorit de la setmana i també permet a 

l’usuari votar pel concursant nominat que vol salvar. Disponible a App Store i Google 

Play, l’App va acumular més de 250.000 descàrregues i 175.000 usuaris registrats l’any 

2017. Durant la gala final de l’edició de 2017 es van comptabilitzar més de 750.000 vots 

amb una mitjana de 75.000 vots al dia durant aquella última setmana. Les votacions per 

a votar els nominats se sumen a les que es rebien cada setmana a través de les trucades 

telefòniques i els SMS 126 . Actualment, l’aplicació compta amb més d’un milió de 

descàrregues a Google Play.  

 
125 Facebook. Perfil oficial de Operación Triunfo. Recuperat de 

https://www.facebook.com/operaciontriunfo/?ref=page_internal el 6 de juny de 2020. 
126 RTVE (2017). El canal 24h de 'Operación Triunfo 2017' alcanza los 3 millones de visualizaciones en una semana. 
Recuperat de http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-

semana/1636211.shtml el 6 de juny de 2020. 

https://www.facebook.com/operaciontriunfo/?ref=page_internal
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
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1.3.8.7. Spotify i iTunes  

Les cançons que els concursants interpreten cada setmana estan disponibles a Spotify 

i iTunes127. D’aquesta manera, els usuaris poden gaudir de nou de les seves cançons 

preferides dels seus concursants favorits sempre que vulguin.  

1.3.8.8. Pàgina web oficial d’OT a RTVE 

Imatge 6. Pàgina web oficial d’OT 2018 a RTVE  

 

Font: RTVE128 

La pàgina web oficial del programa presenta notícies sobre les gales o esdeveniments 

importants. Resums del més destacat del dia, ja sigui del que passa a l’Acadèmia o 

durant les gales o el OT CHAT. També hi ha una breu presentació dels concursants on 

es veuen els que continuen dins l’Acadèmia i els expulsats. També hi ha una selecció 

de les actuacions de les gales i tots els programes a la carta129 

1.3.8.9. Sky  

El reconegut canal de televisió realitza les seves emissions ininterrompudes a través del 

canal de la plataforma YouTube, però també el canal de la OTT Sky gràcies a la solució 

VSNOne TV. Aquest sistema permet automatitzar la continuïtat de la senyal gravada en 

els estudis on es produeix el programa, així com emetre-la 24 hores per ambdós canals 

sota un model de negoci de servei130. 

 
127 RTVE (2017). El canal 24h de 'Operación Triunfo 2017' alcanza los 3 millones de visualizaciones en una semana. 
Recuperat de http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-

semana/1636211.shtml el 6 de juny de 2020. 
128 RTVE (2018). Pàgina oficial d’Operación Triunfo 2018. Recuperat de https://www.rtve.es/television/ot/2018/ 

[Consultat el 14 de juny de 2020] 
129 RTVE, Pàgina web oficial d’Operación Triunfo. Recuperat de https://www.rtve.es/television/ot/ el 10 de juny de 2020. 
130 VSN (2018). Gestmusic confía en la tecnología de VSN para el canal 24 horas de Operación Triunfo. Recuperat de 

https://www.vsn-tv.com/es/gestmusic-confia-en-vsn-canal-24-horas-de-operacion-triunfo/ el 17 de juny de 2020. 

http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20171117/canal-24h-operacion-triunfo-2017-alcanza-3-millones-visualizaciones-semana/1636211.shtml
https://www.rtve.es/television/ot/2018/
https://www.rtve.es/television/ot/
https://www.vsn-tv.com/es/gestmusic-confia-en-vsn-canal-24-horas-de-operacion-triunfo/
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Com s’ha esmentat abans, Des de feia temps la companyia tenia la intenció d’incorporar-

se al mercat espanyol i, finalment, l’11 de setembre de 2017 va arribar com un servei de 

streaming. Com que el retorn del format coincidia amb l’arriba d’Sky a Espanya, la 

plataforma va decidir emetre contingut exclusiu d’Operación Triunfo com a estratègia de 

màrqueting per a donar-se a conèixer en el territori. L’èxit de l’edició va ser favorable per 

a Sky, ja que va aconseguir un gran nombre de subscriptors.  

1.3.8.10. OT Podcast  

Imatge 7. OT Podcast a Spotify 

 

Font: Spotify131 

Posteriorment a l’edició d’OT 2018, Operación Triunfo va llançar un podcast a través 

d’Spotify i YouTube amb contingut exclusiu del format, que inclouria entrevistes als 

concursants de totes les edicions.  

  

 
131 Recuperat de https://open.spotify.com/show/2jeA5kNTU2cdEKZFIISS9w [Consultat el 24 de juliol de 2020] 

https://open.spotify.com/show/2jeA5kNTU2cdEKZFIISS9w
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Imatge 8. Anunci de l’estrena del OT Podcast a través de Twitter  

 

Font: Twitter132 

1.3.8.11. OT Radio 

Dos mesos després de la Gala Final d’OT 2017, el format va decidir reformar el canal 

24 horas de YouTube -que estava inactiu des de l’última emissió-, per a convertir-lo en 

la OT Radio, una emissora online en la que sonarien durant tot el dia les cançons que 

els concursants van interpretar durant la seva estada a l’Acadèmia.  

D’aquesta manera RTVE va aprofitar el gran èxit del canal, reconvertint-lo en una 

plataforma per a que els fans del programa poguessin gaudir dels seus temes preferits 

en tota moment. A més, OT Radio també va comptar amb contingut exclusiu sobre els 

concursants i professors.  

1.3.8.12. Shootr  

Shootr és una plataforma impulsada per start up catalana i que s’ha convertit en la 

televisió interactiva entesa com a plataforma d’entreteniment 133 . L’aplicació va ser 

escollida per Operación Triunfo l’any 2017 com una de les seves xarxes socials oficials. 

Aquesta connecta a persones per afinitat en temps real. OT 2017 va tenir el seu propi 

 
132 Recuperat de 
https://twitter.com/OT_Oficial/status/1133003772223983616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctw

term%5E1133003772223983616%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thewatmag.com%2Fyoutube%2Fopera
cion-triunfo-lanza-podcast-que-incluira-entrevistas-a-concursantes-casi-todas-ediciones [Consultat el 25 de juny de 

2020] 
133 La Vanguardia (2017). ¿Qué tiene Shootr, la app de OT y El món a Rac1?. Recuperat de 
https://www.lavanguardia.com/economia/management/20171214/433605682980/shootr-app-ot-rac1.html [Consultat el 

24 de juliol de 2020] 

https://twitter.com/OT_Oficial/status/1133003772223983616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1133003772223983616%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thewatmag.com%2Fyoutube%2Foperacion-triunfo-lanza-podcast-que-incluira-entrevistas-a-concursantes-casi-todas-ediciones
https://twitter.com/OT_Oficial/status/1133003772223983616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1133003772223983616%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thewatmag.com%2Fyoutube%2Foperacion-triunfo-lanza-podcast-que-incluira-entrevistas-a-concursantes-casi-todas-ediciones
https://twitter.com/OT_Oficial/status/1133003772223983616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1133003772223983616%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thewatmag.com%2Fyoutube%2Foperacion-triunfo-lanza-podcast-que-incluira-entrevistas-a-concursantes-casi-todas-ediciones
https://www.lavanguardia.com/economia/management/20171214/433605682980/shootr-app-ot-rac1.html
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xat en temps real per a que els espectadors poguessin comentar tot el que passava a 

les seves pantalles a través de Shootr134.  

1.3.8.13. OT COVER  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la nova edició d’OT 2018 va incorporar diverses 

novetats, entre elles el #OTCover, que consistia en que les millors actuacions penjades 

a les xarxes socials sota el mateix Hashtag van guanyar l’anomenat “Pase Directo” 

que el permetia tenir accés directe al càsting evitant les llargues cues d’espera135. La 

iniciativa del programa va ser un èxit total, tant que, en menys d’una setmana ja hi havia 

més de 15.000 gravacions de covers a Instagram i Twitter que buscaven un “pase 

directo” pels càstings del talent musical. De totes les gravacions, només 200 persones 

van aconseguir saltar-se les cues gràcies al famós “pase directo”136. 

1.3.8.14. OT: la Pel·lícula  

És un documental dirigit per Jaume Balagueró y Paco Plaza. Aquest se centra en la vida 

dels concursants de la primer edició d’Operación Triunfo durant la gira que van realitzar 

per tot el territori espanyol137. Un documental de 85 minuts que es va estrenar l’any 2002 

i que, actualment, està disponible a Netflix.   

Imatge 9. OT: La Película a Netflix   

 

Font: Netflix138 

 
134 Marketing Ecommerce (2017). Así funciona Shootr, la app española elegida para la resurrección de Operación 

Triunfo. Recuperat de https://marketing4ecommerce.net/como-funciona-shootr/ [Consultat el 15 de juliol de 2020] 
135 RTVE (s.f.) Operación Triunfo 2018 RTVE. rtve.es. Recuperat de: https://www.rtve.es/television/ot/2018/ [Consultat 
el 14 de maig de 2020] 
136 Gestmusic (2018). ‘OT 2018’ finaliza su casting con más de 16.000 aspirantes. Recuperat de 
https://www.gestmusic.es/ca/ot-2018-finaliza-su-casting-con-mas-de-16-000-aspirantes/ [Consultat el 13 de maig de 

2020] 
137 20 Minutos (2002). OT: LA PELÍCULA. Recuperat de https://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/12429/ot-la-
pelicula/ [Consultat el 15 de juliol de 2020]  
138 Recuperat de https://www.netflix.com/es/title/81279594 [Consultat el 24 de juliol de 2020] 

https://marketing4ecommerce.net/como-funciona-shootr/
https://www.rtve.es/television/ot/2018/
https://www.gestmusic.es/ca/ot-2018-finaliza-su-casting-con-mas-de-16-000-aspirantes/
https://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/12429/ot-la-pelicula/
https://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/12429/ot-la-pelicula/
https://www.netflix.com/es/title/81279594
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1.3.8.15. Discografia d’OT  

A més de les gales, des de la primera edició els concursants gravaven en un estudi de 

gravació -dins l’Acadèmia- les cançons que interpretaven a cada gala. D’aquesta 

manera el format llançava a la venda un recopilatori de cada una de les actuacions de 

totes les gales. Més endavant, gràcies a la digitalització aquestes gravacions també 

s’han publicat a les plataformes digitals com Spotify, iTunes o YouTube.  

1.3.8.16. Carrera en solitari dels concursants  

Posteriorment al seu pas pel programa, molts dels artistes inicien les seves carreres 

musicals en solitari convertint-se, també, en una branca més del producte multimèdia 

d’Operación Triunfo. Els concursants continuen amb les seves carreres, produint nou 

contingut musical, a les xarxes, etc. però mai es desvinculen del tot del format, ja que 

deuen el seu èxit a Operación Triunfo. Alguns dels casos més excepcionals són David 

Bisbal, Chenoa, Aitana, Alfred Garcia, Miki Nuñez i molts més.  

1.3.9. Operación Triunfo i la digitalització dels programes de televisió  

Gràcies a Operación Triunfo i a l’edició de OT 2018, es va poder realitzar un estudi per 

entendre els nous patrons de consum de les audiències televisives, que ja no només 

accedeixen als seus continguts favorits a través de la televisió lineal a la televisió, sinó 

que ho fan a la carta mitjançant diversos dispositius tecnològics139. 

Els temps han canviat i és ben sabut que gràcies a les xarxes de telecomunicacions, el 

desenvolupament dels dispositius d’accés a Internet i la digitalització han facilitat un 

canvi en la televisió per assegurar la seva presència a totes les llars d’una manera molt 

més personalitzada i enriquidora en continguts.  

Després de realitzar aquest estudi amb una mostra representativa de població activa 

espanyola composta per 1.800 espectadors d’entre 16 i 65 anys es van observar 

diversos patrons de conducta davant aquest nou fenomen de consum televisiu. Els 

continguts digitals permeten als espectadors estar actualitzats i poder tornar a gaudir 

dels continguts que són més rellevants per a ells. Per aquest motiu fan ús del seguiment 

del show a la carta140.  

Per altra banda, cada usuari organitza el seu consum de continguts digitals depenent 

del moment el que es trobi i la seva relació i proximitat amb el programa. D’aquesta 

 
139 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 
Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 
140 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 

Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 

https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
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manera, l’anàlisi del consum permet definir quatre tipus de perfils entre els espectadors 

d’OT 2018.  

Figura 4. Perfil de l’espectador (Nobbot, 2019) 

 

Font: Editorial Nobbot (2019)141 

1) “El Digital pur consisteix en el perfil més jove que no consumeix televisió lineal. 

Veu una mitjana de 5,5 continguts (segons afirmen les dades de l’estudi) i 

inverteix 28 minuts en el consum setmanal del programa. Aquest estaria 

relativament vinculat  

2) El Tradicional és el perfil més sènior que únicament accedeix al contingut digital 

en cas de perdre’s la gala per la televisió. Consumeix una mitjana de 3,3 

continguts setmanals que equivalen a una hora i deu minuts.  

3) L’Intensiu Multiplataforma és el perfil femení jove que fa un consum setmanal 

de tres (3) hores. Segueix el programa a totes les seves plataformes de 

distribució de continguts de manera puntual i intensiva. A més del temps d’ús i 

el nombre de sessions els consumidors intensius es caracteritzen pel següent:  

• Veuen la gala en directe i es comuniquen pel xat. 

• Busquen al Canal OT 24 hores les reaccions a les gales immediatament 

després i durant la setmana (fan un seguiment en temps real). 

• Tornen a veure les actuacions que més els han agradat durant el cap de 

setmana tant al canal de YouTube com a la pàgina web oficial de RTVE. 

 
141 Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. Recuperat de: 

https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ el 20 de maig de 2020. 

El perfil de l'espectador

Digital pur

Perfil jove. no 
consumeix televisió 

lineal.

Tradicional

Perfil sènior. Només 
contingut lineal. 

únicament consumeix 
contingut digital si es 

perd una gala.

Intensiu Multiplataforma

perfil femení jove. 
Consum diari de 3 
hores. Consumeix 

contingut de totes les 
plataformes de manera 

puntual i intensiva. 

Esporàdic

població espanyola en 
general. Consumeixen 

algún contingut del 
programa al dia. 
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• Tornen a veure continguts de la setmana com resums de la gala anterior 

abans de l’inici de la gala.  

4) Finalment, els Esporàdics, que consisteixen en un perfil similar a la població 

espanyola que veu algun contingut relacionat amb el programa: 1,7 continguts 

de mitjana i 7 minuts de consum”.142 

Si bé és cert, Operación Triunfo s’ha convertit en un programa transmèdia que ofereix 

continguts diferents per a audiències segmentades en diverses plataformes. D’aquesta 

manera, s’assegura que cada perfil se senti totalment identificat amb el que està 

consumint i, per tant, gaudeix d’una experiència totalment individualitzada.  

El 10% dels espectadors d’OT són consumidors intensiu del programa i solen 

gaudir de tot el contingut generat pel show a les seves plataformes diferents 143 . 

D’aquesta manera, observem que un 10% de l’audiència del programa és més aviat jove 

i que, aquestes últimes edicions han anat dirigides a un públic que es troba més a l’abast 

de la xarxa.  

Com s’ha comentat anteriorment, aquesta última edició de 2018 va generar bastanta 

controvèrsia degut a una sèrie d’escàndols que van ser polèmics sobretot a les xarxes. 

Tot i així, aquests moments desencadenen majors consums de les gales i de l’Acadèmia 

que són motivats per continguts musicals i elements del reality144. 

Per altra banda, al tractar-se d’un talent show musical, l’anàlisi també confirma que OT 

exerceix de desencadenant del consum de cançons, fent una labor de descobriment o 

redescobriment on l’espectador torna a escolat les cançons una vegada han aparegut 

al programa, ja sigui l’original o la interpretada per un concursant d’OT145. 

En definitiva, ens trobem davant d’un nou context on existeixen noves plataformes, nous 

formats i noves audiències. La tecnologia ha donat poder a l’espectador i el prime time 

s’està quedant enrere. De moment continua existint i segueix sent un espai important, 

però va perdent pes. Les plataformes online, els serveis sota demanda i les xarxes 

socials són una aposta segura per la segmentació d’audiències146. 

 
142 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 

Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020]  
143 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 
Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 
144 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 
Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 
145 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 
Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 
146 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 

Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 

https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
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Operación Triunfo s’ha convertit en un programa pioner a nivell nacional a l’hora 

d’incorporar nous formats per adaptar-se a les noves condicions d’una manera 

indiscutiblement exitosa.  

1.3.10. Reflexió 3: L’èxit del format digital d’Operación Triunfo 

Operación Triunfo va ser un gran èxit televisiu ja des dels seus inicis. Cap programa de 

televisió de tot Espanya va aconseguir apostar per un format similar que unís les 

característiques del reality i del talent show. Des d’un primer moment va aconseguir 

captar l’atenció de l’audiència, sense fer distincions en edat o gènere.  

Malgrat el seu èxit, cada vegada que es renovava el programa per una propera edició, 

el format anava perdent pes. Tot i tenir unes característiques innovadores que va 

revolucionar el concepte dels programes de televisió, si no es curava molt cada edició 

podia esdevenir pesada per a l’espectador i perdre audiència. Per aquest motiu, era 

imprescindible afrontar cada edició amb noves actualitzacions i deixar descansar el 

format el temps que fos necessari. 

Aquests anys en què l’Acadèmia d’Operación Triunfo ha estat tancada, han servit per a 

adaptar el format a les noves condicions com la digitalització dels programes de televisió 

i, com ja va fer en el seu moment l’any 2001, Operación Triunfo va aprofitar per a llançar 

un programa transmèdia pioner a Espanya. La idea de distribuir el contingut del 

programa a través de diverses plataformes digitals com ara YouTube, Instagram, 

Twitter, entre d’altres, va suposar l’inici d’una nova era de captació d’audiències.  

Actualment, degut a la digitalització i a les noves tecnologies, les audiències ja no són 

tan generals com abans. És a dir, les audiències estan totalment segmentades degut a 

aquests nous factors. Depenent de l’edat i els coneixements digitals de cadascú 

l’espectador tindrà un perfil o un altre: digital pur, tradicional, intensiu multiplataforma o 

esporàdic147. Tenint en compte aquests factors, el nou concepte d’Operación Triunfo, 

que es va estrenar l’any 2017 i que ha anat evolucionant en les edicions posteriors, 

pretén expandir-se i captar l’atenció dels diferents perfils i les diferents audiències. Des 

dels més sèniors que consumeixen només contingut lineal, als més joves que són 

purament digitals.  

Amb això entenem que el cas Operación Triunfo és un format que s’ha d’explorar i, per 

això és necessari aprofundir i conèixer bé l’estratègia que l’ha portat a l’èxit. D’aquesta 

manera, esbrinarem si el format ha iniciat una revolució en el sector televisiu i, a partir 

 
147 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 

Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020] 

https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/
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d’aquí, tots els programes aniran adoptant les mateixes tècniques de narrativa 

transmèdia que faran més evident aquesta convergència mediàtica.   

2. METODOLOGIA  

Per poder assolir l’objectiu de la recerca, és necessari establir unes pautes que serviran 

de guia durant l’anàlisi. Seguidament, s’introduirà la metodologia del treball, l’objecte 

d’estudi, les hipòtesis i altres elements.  

2.1. Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi d’aquest treball de recerca és el talent show musical Operación 

Triunfo. Tal com s’explicava anteriorment, OT es tracta d’un programa concurs amb un 

format nou ideat per la productora de Toni Cruz, Josep Maria i Joan Ramón Mainat,  

Gestmusic-Endemol per a Televisión Española (Cáceres 2002). Aquest segueix un 

format i una estructura de gran espectacle que barreja els elements més comuns del 

concurs i del reality show.   

2.2. Objectius de la recerca 

Per a desenvolupar la investigació s’han designat una sèrie d’objectius, tant el principal 

com els específics, que es pretenen obtenir posteriorment a la recerca.  

2.2.1. Objectiu principal 

A) Confirmar que Operación Triunfo és un programa de televisió transmèdia pur 

segons els set principis de la narrativa transmèdia segons Henry Jenkins. Des 

de l’estrena del programa Operación Triunfo l’any 2001, creat per Gestmusic i 

emès per Televisión Española, ha esdevingut un format innovador que s’ha anat 

adaptant als avenços tecnològics, així com la digitalització i els nous hàbits de 

consum dels espectadors. Avui dia, els programes de televisió està buscant 

noves maneres de captar l’atenció de l’audiència aprofitant l’àmplia oferta del 

procés de digitalització. D’aquesta manera neix la narrativa transmèdia, una nova 

manera d’explicar una història fent ús de diversos canals, que aposta per la 

participació i la interactivitat de l’usuari i/o espectador. Però no tots els programes 

de televisió que tenen la intenció de ser un programa transmèdia ho 

aconsegueixen, ja que en molts casos no existeix aquesta diferenciació entre els 

continguts que s’emeten a través dels diferents canals i/o el consum d’aquests 

no és similar.  
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Per tant, l’objectiu principal consisteix en identificar tots els elements de la 

narrativa transmèdia dins del format d’Operación Triunfo – la diferenciació del 

contingut entre els diversos canals de distribució, la participació de l’usuari, el 

consum per igual de les diferents plataformes, entre d’altres.  

2.2.2. Objectius específics  

B) Identificar la figura de l’espectador d’Operación Triunfo com a “prossumidor” 

(Toffler, 1979). La narrativa transmèdia requereix de la participació i la 

interactivitat de l’usuari com a creador de contingut. A partir de la mostra 

seleccionada, s’identificarà la participació i la creació de contingut per part de 

l’usuari en els diferents canals de distribució del format.  

C) Identificar les característiques de la narrativa transmèdia dins del format 

d’Operación Triunfo. Assenyalar els diferents canals i plataformes de vehiculació 

de contingut, quina part del relat distribueixen, per a quin tipus d’espectador, 

entre d’altres. A més, identificar si tots els canals tenen sentit propi per si sols i, 

si l’espectador seguint tot el recorregut, aquests tenen un complet de la història.  

D) Definir si el contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió de les 

diferents plataformes de vehiculació del relat del programa. Els hàbits de consum 

audiovisual han canviat d’ençà que va començar el procés de digitalització. Tot i 

així, s’ha de comprovar si la gala en directe continua sent un eix central del 

programa. D’aquesta manera veurem si la televisió lineal continua sent el canal 

d’emissió de contingut més important dels programes de televisió. Operación 

Triunfo emet la major part del seu contingut a través d’Internet i les xarxes 

socials, però l’emissió de les gales en directe és l’element base de l’èxit del 

format.  

E) Identificar si el contingut de les gales emès en prime time està perdent pes 

davant el contingut emès a la carta o a través d’altres plataformes digitals dins 

del format d’Operación Triunfo. Degut a l’aparició de noves plataformes digitals 

que emet contingut audiovisual a la carta, el prime time televisiu s’ha vist 

amenaçat pel my time com Guerrero, 2011: 87). Molts dels usuaris (sobretot els 

més joves), estan deixant de banda el visionat de les gales en directe en prime 

time, per veure-les a la carta quan i on ells vulguin i des del dispositiu que ells 

vulguin, com per exemple, els telèfons mòbils.  
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F) Validar que els continguts emesos a través de cada canal estan prou diferenciats 

entre ells. La distribució de contingut d’un programa a través de diversos canals 

i plataformes digitals no garanteix que es tracti d’una narrativa transmèdia. 

Aquesta requereix la implicació de l’usuari com a creador de contingut 

(prossumidor), a més de la diferenciació del contingut que s’emet a través de 

cada canal i el consum similar d’aquest per part de l’espectador. Per això, es 

realitzarà l’anàlisi de contingut, per a comprovar que cada un dels continguts 

emesos es diferencien entre ells, tenen un sentit propi per a si sols, però tenen 

un sentit complet quan l’usuari realitza tot el recorregut. A més, s’analitzaran les 

xifres d’audiències de cada canal  per veure si el consum de cada una de les 

plataformes és similar o no a la resta.  

D’aquesta manera, es comprovarà si Operación Triunfo és un programa 

transmèdia real que emet contingut diferenciat a les diferents plataformes i, a 

més, l’usuari habitual realitza tot el recorregut per a viure una millor experiència 

amb el format.  

2.3. Preguntes de la recerca  

Per a elaborar la recerca d’aquest treball, és imprescindible definir les preguntes que 

ens permetran desglossar cadascun dels objectius especificats anteriorment.  

2.3.1. Pregunta principal 

A) És Operación Triunfo un programa de televisió transmèdia pur segons la definició 

de Jenkins? 

2.3.2. Preguntes específiques  

B) L’espectador d’Operación Triunfo actua com a “prossumidor”? 

C) És possible identificar les característiques de la narrativa transmèdia dins del 

format d’Operación Triunfo? 

D) És cert que el contingut emès per televisió lineal de les gales continua sent el 

nexe d’unió de les diferents plataformes de vehiculació del relat del programa? 

E) Podria ser que el contingut de les gales emès en prime time estigui perdent pes 

davant el contingut emès a la carta o a través d’altres plataformes digitals dins 

del format d’Operación Triunfo? 
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F) És cert que els continguts emesos a través de cada canal estan prou diferenciats 

entre ells? 

2.4. Hipòtesis  

En relació als objectius i les preguntes de recerca anteriors, seguidament es plantegen 

la hipòtesi general i les específiques que, posteriorment a l’obtenció dels resultat, es 

validaran o refutaran.  

2.4.1. Hipòtesi general 

A) Operación Triunfo és un programa de televisió transmèdia pur.  

2.4.2. Hipòtesis específiques  

B) L’espectador d’Operación Triunfo actua com a prossumidor.  

C) Les característiques de la narrativa transmèdia es poden identificar dins del 

format d’Operación Triunfo. 

D) El contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió de les diferents 

plataformes de vehiculació del relat del programa. 

E) El prime time està perdent pes davant el contingut emès a la carta o a través 

d’altres plataformes digitals dins del format d’Operación Triunfo sobretot si es 

tractat d’espectadors més joves.  

F) Els continguts emesos a través de cada canal estan prou diferenciats entre ells. 

2.5. Criteris metodològics  

A partir d’aquí, s’establiran els criteris metodològics que serviran per al 

desenvolupament de la investigació i permetran l’obtenció de resultats.  

2.5.1. Tipus de recerca: recerca mixta amb tècniques qualitatives i 

quantitatives  

Per a obtenir els resultats desitjats de la recerca és indispensable emprar diverses 

tècniques qualitatives i quantitatives. “la lògica qualitativa es basa en la inducció. La 

inducció implica que es tracta d’entendre un fenomen social – com és Operación Triunfo 

– a través d’un camp social, i mitjançant observació i entrevistes, obtenir informació que 

una vegada analitzada, dona pas a la compressió d’aquest fet” (Soler, 2011: 191).  

Per altra banda, també s’empraran algunes tècniques quantitatives, com ara l’anàlisi de 

contingut, que s’usa amb la finalitat “d’extreure dades en aquells documents 



82 

 

seleccionats com a mostra d’estudi – presentada anteriorment – d’una investigació, 

estudi o informe” (Velázquez, 2011: 117).  

Posteriorment, es desglossaran els mètodes pertinents a ambdues tècniques que 

permetran obtenir els resultats adients de la recerca.  

2.5.2. Univers i mostra  

L’univers de la recerca correspon al talent show musical Operación Triunfo i la mostra  

per a realitzar l’anàlisi de contingut és la següent: 

Taula 7. Mostra de la investigació   

OT 2017 

Televisió 

(La 1) 

 

Gala 0 https://www.youtube.com/watch?v=zHDakeuIgt4  

El Chat Gala 0 https://www.youtube.com/watch?v=b35ObeOyw6A  

YouTube  PRIMER PASE DE 

MICROS de la 

Gala 1, 26 

d’octubre 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=1O2egHj_DLg 

 

REPARTO DE 

TEMAS Gala 2, 31 

d’octubre 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=pCRSB5iA9Og  

Twitter Gala 0 Tots els tuïts emesos per @OT_Oficial del dia 23 

d’octubre de 2017: 

https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2017-10-23%20until%3A2017-10-

24&src=typed_query  

Tots els tuïts amb el tag #OT2017 del dia 23 

d’octubre de 2017. 

https://twitter.com/search?q=%23OT2017%20since%3A2017-10-23%20until%3A2017-10-

24&src=typed_query  

Primera setmana a 

l’Acadèmia  

Tots els tuïts emesos per @OT_Oficial del dia 24 

d’octubre de 2017 al 30 d’octubre de 2017. 

https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2017-10-24%20until%3A2017-10-

30&src=typed_query  

Tots els tuïts amb el tag #OT2017 del dia 24 

d’octubre de 2017 al 30 d’octubre de 2017. 

https://twitter.com/search?q=%23OT2017%20since%3A2017-10-24%20until%3A2017-10-

30&src=typed_query  

OT 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=zHDakeuIgt4
https://www.youtube.com/watch?v=b35ObeOyw6A
https://www.youtube.com/watch?v=1O2egHj_DLg
https://www.youtube.com/watch?v=pCRSB5iA9Og
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2017-10-23%20until%3A2017-10-24&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2017-10-23%20until%3A2017-10-24&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2017%20since%3A2017-10-23%20until%3A2017-10-24&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2017%20since%3A2017-10-23%20until%3A2017-10-24&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2017-10-24%20until%3A2017-10-30&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2017-10-24%20until%3A2017-10-30&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2017%20since%3A2017-10-24%20until%3A2017-10-30&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2017%20since%3A2017-10-24%20until%3A2017-10-30&src=typed_query
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Televisió 

(La 1) 

 

Gala Final https://www.rtve.es/alacarta/videos/ot-2018/ot-2018-gala-13/4902718/  

El Chat Gala Final https://www.youtube.com/watch?v=Bys6MiUJN_A  

YouTube  REPARTO DE 

TEMAS de la Gala 

Final, 13 de 

desembre 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=VRkO2COpxLM   

SEGUNDO PASE 

DE MICROS  de la 

Gala Final, 17 de 

desembre 2018   

https://www.youtube.com/watch?v=NjsZ0Go1TpU&t=1971s  

Twitter Gala Final Tots els tuïts emesos per @OT_Oficial del dia 19 

de desembre de 2018. 

https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2018-12-19%20until%3A2018-12-

20&src=typed_query  

Tots els tuïts amb el tag #OT2018 del dia 19 de 

desembre de 2018. 

https://twitter.com/search?q=%23OT2018%20since%3A2018-12-19%20until%3A2018-12-

20&src=typed_query  

Última setmana 

dins l’Acadèmia  

Tots els tuïts emesos per @OT_Oficial del dia 13 

de desembre de 2018 al 19 de desembre de 

2018. 

https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2018-12-13%20until%3A2018-12-

19&src=typed_query  

Tots els tuïts amb el tag #OT2018 del dia 13 de 

desembre de 2018 al 19 de desembre de 2018. 

https://twitter.com/search?q=%23OT2018%20since%3A2018-12-13%20until%3A2018-12-

19&src=typed_query 

Font: Elaboració pròpia. 

2.5.3. Justificació de la mostra  

La selecció de la mostra ha estat acurada perquè fos totalment representativa. 

D’aquesta manera s’han tingut en compte diversos aspectes. En primer lloc, s’han 

escollit emissions de contingut lineal i no lineal, d’ambdues últimes edicions  sense 

comptar les d’aquesta última edició, OT 2020, que ha finalitzat recentment. La idea és 

observar i analitzar el tipus de continguts que s’emeten en ambdues parts, lineals i no 

lineals, la seva qualitat, si es diferencien els uns amb els altres i el seu consum per part 

dels espectadors. 

En segon lloc, s’han escollit les edicions d’OT 2017 i OT 2018, ja que són edicions 

passades les quals és més fàcil accedir al contingut i la informació de cada ja no varia, 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/ot-2018/ot-2018-gala-13/4902718/
https://www.youtube.com/watch?v=Bys6MiUJN_A
https://www.youtube.com/watch?v=VRkO2COpxLM
https://www.youtube.com/watch?v=NjsZ0Go1TpU&t=1971s
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2018-12-19%20until%3A2018-12-20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2018-12-19%20until%3A2018-12-20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2018%20since%3A2018-12-19%20until%3A2018-12-20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2018%20since%3A2018-12-19%20until%3A2018-12-20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2018-12-13%20until%3A2018-12-19&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40OT_Oficial%20since%3A2018-12-13%20until%3A2018-12-19&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2018%20since%3A2018-12-13%20until%3A2018-12-19&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23OT2018%20since%3A2018-12-13%20until%3A2018-12-19&src=typed_query
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és a dir, com que forma part del passat les dades no poden variar i se’n poden treure 

conclusions sense està pendents de canvis. Per aquest motiu s’ha prescindit de l’edició 

d’OT 2020 que, a més de ser una edició molt recent, ha sigut una edició que ha patit 

diversos canvis degut a la pandèmia de la Covid-19 i seria bo d’analitzar el seu impacte 

en una altres tipus de recerca.  

Per poder fer l’anàlisi s’ha fet una selecció d’aquestes ambdues edicions tenint en 

compte els canals i fragments més consumits per part dels espectadors. Així doncs, s’ha 

escollit el top 3 de canals d’emissió d’Operación Triunfo: contingut emès per televisió, 

és a dir, La 1 de Televisión Española i que per tant, es visualitza en directe en prime 

time (contingut lineal); contingut emès a través de YouTube, és a dir, el “24 Horas” i els 

fragments especials que es visualitzen com a contingut únic i a part d’aquest; i, 

finalment, Twitter, que correspon a la xarxa social que serveix als usuaris comentar 

sobre el contingut d’altres canals, informar-se i crear el seu propi contingut (contingut no 

lineal). Per altra banda, s’ha prescindit de Facebook, ja que es considerada una xarxa 

obsoleta148, sobretot per a les noves generacions que prefereixen Instagram o Twitter. 

També s’ha prescindit d’Instagram perquè, a més de que el contingut d’ambdues 

edicions de 2017 i 2018 no està a l’abast per a realitzar la recerca, es considera que el 

contingut que ofereix Twitter és més que suficient per analitzar el comportament de 

l’espectador en relació al model digital del format.  

De cada un d’aquests canals se n’han extret els fragments de contingut que es considera 

que tenen més consum per part dels espectadors. En el cas de la Televisió s’han escollit 

les Gales i “El Chat”, ja que s’emeten en directe, en prime time i acumulen un gran 

nombre d’espectadors. Respecte YouTube, s’han escollit dos dels fragments més 

consumits per part dels usuaris del “24 Horas”, tant en streaming -durant el “24 Horas” 

en directe des de l’Acadèmia, com en diferit a posteriori, ja que des de l’organització del 

programa es crea un vídeo a part i únic sobre aquests dos continguts del “24 Horas”. 

Aquests dos continguts són els “Reparto de temas” i els “Pases de micros”. Per últim, 

pel que fa Twitter, s’ha seleccionat el contingut emès pel propi perfil d’Operación Triunfo 

durant les gales escollides i durant una setmana de cada una de les edicions. A més, 

també s’ha fet el mateix amb el seguiment dels tags #OT2017 i #OT2018 per part dels 

espectadors del programa.  

 
148 Ramírez, P. (15-02-2018). Los 'millenials' huyen de Facebook ante la avalancha de 'abuelos.'La información. 
Consultat el 15 de juliol de 2020 des de https://www.lainformacion.com/management/los-millenials-huyen-de-facebook-

ante-la-avalancha-de-abuelos/6342226/  

https://www.lainformacion.com/management/los-millenials-huyen-de-facebook-ante-la-avalancha-de-abuelos/6342226/
https://www.lainformacion.com/management/los-millenials-huyen-de-facebook-ante-la-avalancha-de-abuelos/6342226/
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Finalment, s’ha fet una selecció de continguts en relació a l’edició escollida. En relació 

a OT 2017, s’ha escollit la Gala 0 i “El Chat” de la Gala 0, ja que correspon al retorn del 

programa després de la llarga pausa de sis anys que va haver d’afrontar el programa i, 

a més, també és -juntament amb la Gala Final- la Gala que té més èxit d’audiències. 

D’aquesta manera es pot visualitzar l’impacte que va tenir la tornada del format a la 

televisió i, a més, com es van rebre els canvis i les innovacions que va dur a terme el 

format per adaptar-se als nous hàbits de consum. Per aquest motiu, també s’ha escollit 

fer l’anàlisi del contingut emès durant la primera setmana, tant com les publicacions i 

comentaris a Twitter i el “Primer pase de micros” de la Gala 1. Pel que fa el “Reparto de 

temas”, la disponibilitat de les fons no ha fet possible la selecció del “Reparto de temas” 

de la Gala 1, ja que no es troba disponible a la xarxa. Per aquest motiu, s’ha escollit el 

“Reparto de temas” de la Gala 2, ja que correspon a la segona setmana i es considera 

que també forma part dels inicis del retorn del programa a Televisión Española.  

En relació a OT 2018, s’ha fet tot el contrari. S’ha escollit la Gala Final i “El Chat” de la 

Gala Final, ja que és un dels continguts lineals que acumula més audiència degut a que 

en aquesta mateixa es decideix el guanyador de l’edició en qüestió. Per aquest motiu 

també s’ha decidit analitzar els continguts emesos durant l’última setmana, tant a les 

xarxes, com el “Reparto de temas” de la Gala Final i el “Segundo pase de micros” de la 

Gala Final.  

2.6. Mètodes 

Com s’ha explicat anteriorment, la recerca d’aquest treball requereix l’ús d’una 

metodologia qualitativa, ja que “la lògica qualitativa es basa en la inducció. La inducció 

implica que es tracta d’entendre un fenomen social – com és Operación Triunfo – a 

través d’un camp social, i mitjançant observació i entrevistes, obtenir informació que una 

vegada analitzada, dona pas a la compressió d’aquest fet” (Soler, 2011: 191). Aquesta 

es tracta d’una metodologia flexible, inductiva en la que totes les perspectives són 

valuoses (Soler, 2011: 191). En altres paraules la investigació qualitativa implica la 

utilització i recollida d’una gran varietat de materials - entrevista, experiència personal, 

històries de vida, observacions, textos històrics, imatges, sons - que descriuen la rutina 

i les situacions problemàtiques i els significats en la vida de les persones” (Rodríguez, 

Gil i García, 1996: 1). 

 

 

 



86 

 

Figura 5. Tècniques de metodologia qualitativa  

 

Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Rodríguez, Gil i García, 1996: 1 

Per altra banda, també s’empraran algunes tècniques quantitatives, com ara l’anàlisi de 

contingut, que s’usa amb la finalitat “d’extreure dades en aquells documents 

seleccionats com a mostra d’estudi – presentada anteriorment – d’una investigació, 

estudi o informe” (Velázquez, 2011: 117).  

D’aquesta manera s’empraran els mètodes adients i s’analitzaran diverses perspectives 

– tal com requereix la metodologia qualitativa – per tal d’entendre el fenomen social 

d’Operación Triunfo. En primer lloc, s’ha realitzat una revisió bibliogràfica de tot el que 

té relació amb la recerca, contextualitzar l’objecte d’estudi i altres aspectes que 

l’envolten. Posteriorment, s’empraran un dels mètodes més usats en investigacions 

qualitatives: l’entrevista, per a poder conèixer de primera ma el fenomen social del qual 

parteix la recerca d’aquest treball.  

Paral·lelament, també s’emprarà la metodologia quantitativa per a realitzar un anàlisi de 

contingut de la mostra seleccionada anteriorment a partir d’una fitxa d’anàlisi que serà 

presentada a continuació. Aquest anàlisi de contingut es realitzarà a partir de la mostra 

seleccionada i presentada anteriorment. Aquesta està composta per una mostra 

audiovisual com és el contingut emès per televisió i a través de YouTube, i una mostra 

digital emès a través de Twitter. La mostra audiovisual s’ha obtingut gràcies a l’arxiu de 

RTVE i Operación Triunfo a la xarxa. Pel que fa la mostra digital, s’ha hagut de recórrer 
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a la cerca avançada de Twitter149 que, fent ús dels comandos avançats adients, permet 

trobar tuits o etiquetes (tags) antics. El comando que es farà servir per a realitzar la 

cerca avançada serà com el seguint l’exemple següent: 

Taula 8. Comando de la cerca avançada de Twitter   

Cerca de publicacions 

d’un perfil per data 

@OT_Oficial since:2020-02-04 until:2020-02-08 

Cerca de publicacions 

d’un tag per data 

#Audi since:2020-02-04 until:2020-02-08 

Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Twitter Binder Blog150 

Finalment, després d’obtenir els resultats de cada de un dels mètodes emprats, es 

comprovarà la qualitat metodològica de la investigació. D’aquesta manera, es recorrerà 

a la triangulació, que consisteix en contrastar informació (Soler, 2011: 192). “Entenem 

per a procés de triangulació hermenèutica l’acció de reunió y encreuament dialèctic de 

tota la informació pertinent a l’objecte d’estudi sorgida d’una investigació per mitjà dels 

instruments corresponents, i que en essència constitueix el corpus de resultat de la 

investigació” (Soler, 2011: 192). Per tant, quan s’hagin obtingut les respostes a les 

entrevistes i els resultat de l’anàlisi de contingut, es procedirà a realitzar una contrastació 

de la informació que permetrà concretar els resultats finals de la recerca.  

2.6.1 Revisió bibliogràfica  

La revisió bibliogràfica és una part fonamental per a la realització d’una recerca. La 

revisió bibliogràfica com a tal consisteix en elaborar una investigació documental triant 

informació procedent de diverses fonts i establir lligams conceptuals, comparant, al 

mateix temps, diferents posicions respecte a la hipòtesi principal de l’estudi i, per a 

finalitzar, escriure un text coherent que sintetitzi els resultats i les conclusions que 

s’extreuen d’aquest procés (Peña, 2010). Així doncs, “la tasca d'escriure una revisió 

suposa fer una recerca documental, condensar un volum considerable d'informació 

procedent de fonts diverses -i en ocasions divergents- establir relacions intertextuals, 

comparar les diferents postures davant d'un problema i, finalment, escriure un text 

coherent que sintetitzi els resultats i les conclusions, i que ha de passar per diverses 

revisions i correccions, abans d'arribar a la seva versió definitiva” (Peña, 2010: 1). 

 

 
149 : Búsqueda avanzada de Twitter a través de comandos de búsqueda. Consultat el 14 de juliol de 2020 des de  
https://www.tweetbinder.com/blog/es/busqueda-avanzada-twitter/  
150 Búsqueda avanzada de Twitter a través de comandos de búsqueda. Recuperat de 

https://www.tweetbinder.com/blog/es/busqueda-avanzada-twitter/ [Consultat el 14 de juliol de 2020].  

https://www.tweetbinder.com/blog/es/busqueda-avanzada-twitter/
https://www.tweetbinder.com/blog/es/busqueda-avanzada-twitter/
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Figura 6. Fases de la revisió bibliogràfica (Peña, 2010)  

 

Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Peña, L. B. (2010)151 

La revisió bibliogràfica es compon de tres fases: la investigació documental, la lectura 

i registre de la informació, y l’elaboració d’un text escrit (Peña, 2010: 2). En primer 

lloc, ens referim a investigació documental quan parlem del “procés de cerca i selecció 

de les fonts d’informació sobre el problema o la pregunta d’investigació (Peña, 2010: 2). 

En segon lloc, “un cop seleccionades les fonts d’informació, en aquesta fase es fa la 

lectura i elaboració de registres escrits, amb la finalitat de desentranyar i guardar una 

memòria de les idees centrals dels textos consultats” (Peña, 2010: 2). “La revisió 

bibliogràfica culmina amb l’elaboració d’un text escrit, en el que es presenta una síntesi 

del recorregut que ha fet l’estudiant pels textos, seguit d’unes conclusions o una 

discussió” (Peña, 2010: 3).  

Per a realitzar la present investigació i com s’ha vist abans, s’ha realitzat un Marc Teòric  

tenint en compte les fases esmentades anteriorment. S’ha seleccionat una gran varietat 

de fonts d’informació sobre tot el que està relacionat amb l’objecte d’estudi. Les fonts 

consultades han estat fonts documentals (llibres, articles, etc.), fonts audiovisuals 

(vídeos penjats a la xarxa, arxius del programa, etc.), i fonts digitals (publicacions a les 

xarxes socials, pàgines web, etc.).  

Posteriorment, s’ha fet una lectura de totes les fonts i, per últim, s’ha realitzat la redacció 

d’un text hibridant el contingut extret que cada font.  

2.6.2. Entrevistes  

Com s’ha esmentat anteriorment, una de les tècniques qualitatives més conegudes i 

utilitzades és l’entrevista, que acostuma a jugar un paper rellevant en el procés 

d’elaboració d’un projecte de recerca com aquest.  

Les converses són una forma antiga d'obtenir coneixement de forma sistemàtica, per 

tant, entenem l'entrevista com un intercanvi de visions entre dues persones que 

conversen sobre un tema d'interès comú (Kvale, 2011). D’aquesta manera, les 

entrevistes són un dels mètodes dominants en la investigació qualitativa que es basen, 

en la majoria dels casos, en una única trobada amb el subjecte participant després 

d'haver sol·licitat la seva participació en l'estudi i concertar la cita. Durant la mateixa es 

 
151 Proyecto de indagación. La revisión bibliogràfica. Consultat el 16 de juliol de 2020 des de 

https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/La_revision_bibliografica.mayo_.2010.pdf 
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https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/La_revision_bibliografica.mayo_.2010.pdf
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segueix una guia amb els temes que es tractaran i es procedeix a la seva gravació per 

a la seva transcripció i posterior anàlisi (Flick, 2015: 109). A més, el concepte 

d’entrevista es defineix com “una interacció professional que va més enllà de l'intercanvi 

espontani d'idees com en la conversa quotidiana i es converteix en un acostament basat 

en l'interrogatori acurat i l'escolta amb el propòsit d'obtenir coneixement meticulosament 

comprovat. L'entrevista d'investigació qualitativa és un lloc on es construeix coneixement  

(Kvale, 2011: 30). D’aquesta manera, com que és un mètode que permet la construcció 

de coneixement, es considera imprescindible l’ús de l’entrevista per elaborar aquesta 

recerca.  

Prèviament a l’elaboració d’una entrevista és necessari conèixer quins tipus d’entrevista 

existeixen per a valorar quin s’adapta més a la investigació que s’està realitzant.  

“Hi ha molts tipus d'entrevista i molts criteris que ens poden ajudar a classificar-les. Hi 

ha algunes tipologies que les classifiquen fins i tot segons el nombre de participants 

(individual o en grup) o la quantitat de sessions en què es distribueix. Aquí s'optarà per 

triar aquells criteris que estan més relacionats amb les dimensions essencials de 

l'entrevista, i que semblen ser més útils en la seva conceptualització i delimitació. 

Segons el marc teòric de referència terapèutica, les entrevistes es poden classificar en 

funció de la seva: estructura, grau de direcció o participació, àmbit d'aplicació-fins o 

objectius, funcions, seqüència temporal i marc teòric terapèutic” (Perpiñá, 2012: 20-30).  

Tenint en compte les diverses classificacions, es considera que per aquesta recerca la 

que millor s’adequa és en funció de la seva estructura. “Per estructura de l'entrevista se 

sol entendre el grau d'especificació i estandardització dels seus diferents elements / 

components, com ara: preguntes, respostes, seqüència de les preguntes (fixació de una 

seqüència), registre i elaboració de la informació i fins i tot la interpretació de la 

informació. En aquest sentit, hi ha entrevistes estructurades, no estructurades i 

semiestructurades” (Perpiñá, 2012: 30).  

L’entrevista no estructurada consisteix en una entrevista que “només es realitza en 

funció d’algunes línies molt generals; és el propi procés  d’interacció el que determinarà 

l’ordre de preguntes i el seu tipus, per això permet tractar a cada entrevistat de manera 

idiosincràtica” (Perpiñá, 2012: 30). En la semiestructurada “les preguntes tenen algun 

tipus d’estructuració: el guió està format per àrees concretes, dins les quals l’entrevistat 

pot fer les preguntes que li semblin oportunes, seguint algun tipus d’orientació detallada” 

(Perpiñá, 2012: 31). Finalment, l’entrevista estructurada és “aquella entrevista en la que 

els tots elements tenen un format prefixat; és a dir, les preguntes estan prèviament 

establertes, l’ordre de formulació i les possibilitats de respostes de l’entrevistador estan 
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acotats i restringits, hi ha un ordre de direcció de l’entrevista a través de les seves 

sessions i la combinació de certs criteris ajuda a la interpretació de les respostes de 

l’entrevistat” (Perpiñá, 2012: 31).  

Després de conèixer els diversos tipus d’entrevista segons la seva estructura, es 

considera que per aquest tipus de recerca és adient emprar entrevistes estructurades, 

definint i concretant el guió de les preguntes per a que tots els entrevistats contestin a 

les mateixes preguntes sense variacions per poder extreure’n conclusions més 

fàcilment.  

Posteriorment a la selecció del tipus d’entrevista s’ha fet una selecció dels entrevistats. 

Aquests són els màxims responsables del model tradicional i digital del format. Els 

entrevistats seleccionats són els següents:  

Contingut lineal  

Entrevista 1: Tinet Rubira 

Tinet Rubira és el màxim responsable del format d’Operación Triunfo i un dels productor 

executius del programa. Gestiona tot el contingut lineal i no lineal del programa. Ha estat 

en totes les anteriors edicions. És, des dels inicis del format, el màxim representat del 

programa, per tant, és qui entén i coneix més tot el que està relacionat amb el contingut 

lineal del programa.  

Contingut digital  

Entrevista 2: Irene Casulà  

Irene Casulà és responsable del departament digital de Gestmusic a partir de l’inici d’OT 

2018. És la responsable de l’operatiu digital d’Operación Triunfo.   

Entrevista 3: Belena Gaynor  

Belena Gaynor és la Digital Manager del format d’Operación Triunfo, encarregada de 

gestionar tot el contingut a través de les xarxes socials. Coneix bé l’usuari del programa, 

s’hi comunica de forma directa i indirecta i, per tant gestiona tot el que està relacionat 

amb les xarxes socials.   

Per a realitzar aquest treball és imprescindible realitzar una hibridació entre els resultats 

obtinguts a partir de la fitxa d’anàlisi elaborada prèviament i les respostes que ofereixin 

els màxims responsables del format d’Operación Triunfo de les edicions escollides dins 

la mostra representativa de la recerca. Per a poder fer aquesta hibridació és necessari 
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conèixer alguns dels aspectes de l’emissió de continguts lineals i no lineals, la 

digitalització del format, la distribució de continguts i la participació i interactivitat de 

l’espectador en aquesta nova etapa d’Operación Triunfo.  

Guió de l’entrevista  

Entrevista: model tradicional i digital d’Operación Triunfo 

1. Operación Triunfo és un format innovador que ha anat incorporant novetats en cada edició. 

En quin moment es va decidir incloure mitjans digitals en el format? 

2. Com es va plantejar aquesta digitalització del format? 

3. Quina és la finalitat d’endinsar un format com OT en l’era digital? 

4. Com va sorgir la idea de distribuir el contingut en diferents canals?  

5. Per què es va decidir distribuir el contingut del format en diferents canals? 

6. Com s’elaboren i es decideixen els continguts que s’emetran en els diferents canals?  

7. Hi ha una reunió de coordinació per a decidir com es distribueix el contingut del format en 

els diferents canals o cada canal té un departament i es decideix paral·lelament què s’emetrà 

en cada canal?  

8. Per què es va decidir que el canal 24 hores estaria a l’abast de tothom, és a dir, en format 

gratuït?  

9. En quin moment es decideix crear una aplicació especial per al programa i fer que les 

votacions siguin gratuïtes?  

10. Per què es va decidir que l’espectador podria votar un cop al dia gratuïtament a través 

d’aquesta l’aplicació? 

11. Com es potencia la interactivitat de l’espectador en la part lineal (contingut emès per 

televisió)? i la part no lineal (contingut emès a través de les xarxes socials, plataformes 

audiovisuals, televisió a la carta...)?  

12. És per aconseguir que l’audiència tingui noves experiències amb el format? 

13. A partir d’aquí, es requereix molt de la interactivitat de l’espectador. Quina és la funció 

principal d’aquest espectador? 

14. Quina importància té la interactivitat de l’espectador pel format? 

15. Quina importància té per al format la creació de contingut per part de l’espectador? 

16. La narrativa transmèdia requereix de la participació de l’usuari i a més un alt nivell 

d’implicació en el relat. En alguns casos, la mateixa història pot influir en la vida quotidiana 

de l’espectador. És cert que el Operación Triunfo influeix de manera directa o indirecta la 

quotidianitat de l’espectador? 

17. Es pot observar a partir dels comentaris dels, en aquest cas, usuaris a les xarxes socials, el 

grau d’influència que té en ells el programa? 

18. És cert que el contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió de les diferents 

plataformes de vehiculació del relat del programa? 

19. Es considera que totes les plataformes de distribució de contingut tenen número de 

consumidors totals similars o el nombre més elevat de consumidors totals continua sent el de 

les gales? 

20. L’espectador habitual del programa segueix sempre les gales en directe o pot prescindir 

d’elles i veure-les a través de la pàgina web a la carta? 

21. Podria ser que les gales emeses en primer time estiguin perdent pes davant el contingut emès 

a la carta o a través d’altres plataformes digitals dins del format d’Operación Triunfo? 
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2.6.3. Anàlisi del contingut  

“L’anàlisi de contingut és una tècnica quantitativa per a l’extracció de dades en aquells 

documents seleccionats com a mostra d’estudi d’una investigació” (Velázquez, 2011: 

117). Per a realitzar aquesta investigació, s’emprarà la tècnica de l’anàlisi de contingut 

que es realitzarà a partir de la mostra seleccionada prèviament.  

“L’anàlisi de contingut es tracta, en primer lloc, d’una tècnica d’indagació, cerca i 

d’investigació que ha de ser objectiva i, per tant, ha de ser clara, facilitar dades 

quantificables i verificables” (Velázquez, 2011: 117). “Quan planifiquem una investigació 

sobre un tema que desitgem indagar, ens plantegem els objectius que desitgem 

aconseguir amb la nostra investigació, situem el marc teòric en el que basarem el nostre 

estudi, assenyalarem el tipus d’investigació que volem realitzar, formulem les hipòtesis 

que han de quedar provades o refutades, tot aplicat a la mostra d’anàlisi que ja hem 

seleccionat i sobre la qual pretenem obtenir resultats. Aquests són els elements clau per 

a elaborar l’instrument d’anàlisi que emprarem per a extraure les dades quantificables 

sobre el contingut que volem analitzar” (Velázquez, 2011: 121). 

L’instrument d’anàlisi que es farà servir en aquesta investigació és la fitxa d’anàlisi de 

contingut. Aquesta es tracta d’una taula amb diversos elements i variables, que tenen 

els seus subapartats, a partir de les quals es realitzarà l’anàlisi. Prèviament a la definició 

de les variables de la present investigació és imprescindible definir el concepte de 

variable:  “Una variable és un aspecte o dimensió d’un objecte que es pot mesurar i que 

pot variar, és a dir, que cobra distint valor i significat dins de l’àmbit teòric en el qual 

s’emmarca l’estudi o investigació” (Velázquez, 2011: 122).  

A partir d’aquí, es presenta doncs la fitxa d’anàlisi emprada en la present investigació 

que compta amb un total de cinc variables. Aquestes són les següents:  

A) Espai on transcorre l’acció: inclou l’Acadèmia d’OT, que és on viuen els 

concursants, on es realitzen les classes i on passen les 24 hores del dia. El Plató, 

on es realitzen les gales i La xarxa (Internet), que és on els espectadors i/o 

usuaris comenten i interactuen amb el format a través de les xarxes socials i, a 

més, on els prossumidors creen també el seu propi contingut. Finalment, s’ha 

afegit l’element “Altres” per si es dona la casualitat de que hi ha algun espai més 

que no s’ha contemplat prèviament.  

B) Interventors: aquests són els personatges que formen part de l’acció del format 

que inclou els concursants, els professors, els espectadors i/o públic, el 

presentador, el jurat, artistes, la realització del programa i, de nou, “altres”.  
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C) Perfil de l’espectador: és important destacar quin tipus d’espectador segueix 

cada canal del programa i cada contingut. Aquest inclou el digital pur -l’usuari 

100% digital-, l’intensiu multiplataforma -aquell que segueix tot el recorregut i 

combina el consum de tots els canals de distribució-, el tradicional -que només 

consumeix contingut lineal- i l’esporàdic -consumeix contingut esporàdicament-.  

D) Interactivitat: per a conèixer si es tracta d’un programa transmèdia real és 

necessari saber si el format requereix de la interactivitat de l’usuari en cada un 

dels canals de distribució seleccionats a la mostra.  

E) Prossumidors: és imprescindible destacar si en cada canal existeix la presència 

dels prossumidors que creen contingut propi i que, a més, és un element clau de 

la narrativa transmèdia.  

F) Audiències: es farà un seguiment i un anàlisi de les audiències de cada un dels 

canals i fragments seleccionats en la mostra. Per poder identificar les audiències 

del fragment seleccionat, hem establert diverses subvariables que facilitaran 

l’anàlisi. Algunes de les subvariables són, en relació a la televisió lineal en 

directe, el nombre total d’espectadors i el share. En relació a la televisió no lineal, 

si parlem de YouTube, en referim a nombre de reproduccions/visualitzacions, 

però també es compte els agradaments (likes) i comentaris. Aquests últims 

també es comptabilitzaran a l’hora d’analitzar les xarxes socials, igual que els 

retuits.  

G) Transmèdia (Els 7 principis de Jenkins): per comprovar si Operación Triunfo 

és una narrativa transmèdia és imprescindible identificar els set requisits que 

proposa Henry Jenkins comentats anteriorment. Per això, hem establert set 

subcategories que cada una correspon a un d’aquests set principis.   

Paral·lelament, s’haurà de delimitar la següent informació de cada element de la mostra 

seleccionat: 

A) Títol: per a saber i identificar fàcilment de quin fragment de la mostra estem 

parlant.  

B) Edició: cal saber de quina edició estem parlant, si és OT 2018 o OT 2017.  

C) Tipus de TV: s’ha de destacar si l’element que s’està analitzant correspon a la 

televisió lineal o no lineal, per a facilitar l’extracció dels resultats.  
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D) Temàtica: per a saber si els existeix una diferenciació clara entre els continguts 

emesos és imprescindible saber de què tracten, l’argument i la temàtica de 

cadascun.  

E) Durada: és important saber la durada de cada un dels elements a analitzar per 

considerar quant temps es destina a cada canal de distribució i quant de temps 

hi dediquen els espectadors.  

Taula 9. Fitxa de l’anàlisi de contingut  

 

  

Font: Elaboració pròpia  
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3. LA RECERCA DE CAMP  

Després de realitzar un extens anàlisi de contingut de la mostra presentada anteriorment 

a metodologia, a continuació s’exposaran els elements més destacables de l’anàlisi que 

ens poden ajudar a extreure resultats.  

3.1. LES ANÀLISIS  

3.1.1. Contingut lineal 

Pel que fa al contingut lineal, quasi tots els elements que el componen actuen de manera 

similar, tot i així s’han de destacar alguns elements.   

3.1.1.1. Les Gales  

Com a trets generals l’acció té lloc a diferents espais. En primer lloc el plató, que és 

l’espai on succeeix quasi tota la història. També tenen lloc connexions amb l’Acadèmia, 

ja sigui com a primer contacte amb l’Acadèmia i per a descobrir quins concursants entren 

(OT 2017)152, o per a fer un última connexió (OT 2018). A més, des d’aquesta última 

connexió durant la Gala Final d’OT 2018153 s’explica què es farà després a El Chat, és 

a dir, es promou el consum del següent contingut del format que s’emet a través de la 

televisió tradicional just després de la Gala. Com a espai també destaquem La xarxa 

(Internet) en ambdós casos, ja que en el primer (OT 2017) s’escull quin dels concursants 

entrarà a l’Acadèmia a través de l’aplicació que, a més, es demana la descàrrega 

d’aquesta per a poder votar per part del presentador i de la realització del format que 

presenten un anunci durant la Gala 0 d’OT 2017 incentivant la descàrrega per a poder 

votar i realitzar altres accions per a establir contacte amb els concursants. Amb això es 

presenta el principi Explansió vs. Profunditat154, ja que des de la televisió lineal es 

promou l'ús dels diferents canals de la xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 
152 Annex 2, Fitxa 1.  
153 Annex 2, Fitxa 3. 
154 Jenkins, Henry. (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [blog]. Recuperat de: 

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html 

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
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Imatge 10. Captura de pantalla de l’anunci de l’App d’OT155   

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, apareix el principi de Serialitat156 la Gala està complementada pels 

diferents canals pels quals els usuaris poden comentar a través de les xarxes i després 

poden votar els seus favorits i escollir el guanyador. També per aquesta mateixa raó 

apareix el principi Continuïtat vs. Multiplicitat157, ja que es distribueixen les accions 

per a diferents canals, però sense perdre la continuïtat, sinó que es complementen.  

Les Gales tenen una gran varietat d’interventors. Els concursants, és a dir, aspirants 

a entrar a l’Acadèmia (OT 2017) o els finalistes per a guanyar l’edició d’OT 2018. Els 

professors també hi intervenen per a escollir quins aspirants entren (Gala 0 OT 2017) 

o per a fer una última connexió abans de saber el guanyador de l’edició (Gala Final OT 

2018). Els espectadors o públic també hi intervenen ja que els espectadors des de 

casa poden comentar a través de les xarxes i es requereix la seva participació en la 

votació per escollir el guanyador. Des de la gala anterior les línies estan obertes i es 

podia votar al guanyador (OT 2018). El presentador, Roberto Leal, es dirigeix al públic 

de casa, el fa partícip de l'esdeveniment amb frases com: "Las lineas están abiertas des 

de la gala pasada" o "Está todo en vuestras manos", per tant, es requereix de forma 

directa la interactivitat de l’espectador. A més, es pot considera que el presentador és 

el fil conductor entre els diferents interventors i els diferents espais. Amb la intervenció 

del presentador presentant els diversos canals de distribució del format, s’observa que 

 
155 Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=zHDakeuIgt4 [Consultat el 14 de juliol de 2020] 
156 Jenkins, Henry. (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [blog]. Recuperat de: 
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html  
157 Jenkins, Henry. (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [blog]. Recuperat de: 

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html 

Il·Font: Captura de pantalla de la Gala 0 OT 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=zHDakeuIgt4
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
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el món d’Operación Triunfo està molt ben construït i detallat, element que fa referència 

a la Construcció de mons segons Jenkins (2010).  

També és important la intervenció de la realització a les Gales, ja que gestionen totes 

les votacions de tota la setmana a través dels canals. A més, també hi intervé el jurat i 

els artistes convidats. En el cas de la Gala 0 d’OT 2017 Rosa López intervé més 

directament, ja que manté una conversa amb Roberto Leal i aconsella els concursants.  

D’aquesta manera, amb la presència de tots aquests interventors, s’observa el principi 

de Subjectivitat segons Jenkins (2010), ja que l'espectador pot adoptar diversos punts 

de vista: el de qualsevol concursant, el jurat, el presentador, els professors. Es potencia 

l'empatia i permet una connexió més directa. Com que l’espectador es posa en la pell 

d’un dels interventors, es veu influït pel format. Aquí és on apareix el principi Immersió 

vs. Extracció158, és a dir, el programa no és un simple enteniment. Es demana que 

l'espectador prengui decisions i esculli el seu favorit, així que forma part del dia a dia de 

l'espectador. 

Pel que fa al tipus d’espectador159, n’existeixen dos que són principals consumidors 

del contingut lineal, l’intensiu multiplataforma que consumeix tot el contingut del 

programa i és considerat fan del format i el tradicional, ja que només consumeix el 

contingut emès per televisió tradicional. Aquí apareix el principi d’execució, ja que el 

format es distribueix per diferents canals i és l’espectador qui  decidirà (segons el seu 

interès) quins consumeix. Tot i així, des del mateix programa, s'incentiva a consumir la 

resta de plataformes quan es demana que es descarreguin l'App per a votar.  

S’ha parlat de que el format requereix de la interactivitat de l’espectador que pren el rol  

de prossumidor quan envia missatges a través de la app als concursants i vota al seu 

favorit. Per altra banda, el format, després de l’emissió del programa en directe, penja a 

la web oficial d’OT a RTVE i a YouTube el vídeo d’aquest. D’aquesta manera, l’usuari 

també pot deixar el seu comentari fomentant la comunitat. 

Pel que fa a les audiències, les Gales acumulen un gran número d’espectadors quan 

s’emet a través de la televisió lineal. Amb una mitjana de 2 milions d’espectador i un 

19% del share a ambdues Gales, s’observa l’èxit que té l’emissió d’aquest format per 

TVE. Per altra banda, aquest contingut també està penjat a la xarxa, acumulant quasi 

1,5 milions a la Gala 0 d’OT 2017, amb 17.000 “likes” i 1.701 comentaris.  

 
158 Jenkins, Henry. (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [blog]. Recuperat de: 
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html 
159 Editorial Nobbot (2019) Operación Triunfo protagoniza un estudio pionero sobre audiencias multiplataforma. 

Recuperat de: https://www.nobbot.com/general/operacion-triunfo-multiplataforma/ [Consultat el 20 de maig de 2020]  

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
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3.1.1.2. El CHAT d’OT 

El Chat és un element totalment interactiu. Tot i emetre’s a través de la televisió lineal, 

es complementa de forma directa de diversos canals. Es espais on transcorre l’acció 

són l’Acadèmia i La xarxa (Internet), ja que els espectadors poden enviar missatges 

als concursants a través dels diferents canals que s'ofereixen: Instagram, la app, Twitter, 

Shootr i WhatsApp. 

Taula 11. Captura de pantalla del Chat de la Gala 0 OT 2017 

 

Font: Chat Gala 0 OT 2017160 

Els interventors també en són molts, ja que a l’edició d’OT 2018, com que s’ha analitzat 

el Chat Final161, hi estan convidats tots els interventors del format. Tot i així, els principals 

són els concursants, els professors, amb l’actuació destaca de Noemí Galera, qui 

presenta el Chat i demana la participació dels espectadors. 

La intervenció de l’espectador és imprescindible, ja que el Chat gira al voltant del 

contingut que crea l’audiència per als concursants o professors.  Envien missatges i 

contingut als concursants que aprofiten per a contestar. El públic és el contacte directe 

que tenen els concursants amb el món exterior, així doncs es crea una relació. Es té en 

compte a l'espectador constantment i, a més, entre dura el programa es veuen com van 

apareixent missatges que envia l'audiència. D’aquesta manera apareix el rol del 

prossumidor, que crea contingut i forma part del relat de la història. Però, participació 

dels espectadors no seria possible sense la intervenció de la realització del programa.  

El tipus d’espectador que consumeix aquest contingut és el mateix que els de les gales 

afegint la intervenció de l’espectador digital pur que envia missatges i crea contingut.  

 
160 Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=b35ObeOyw6A [Consultat el 21 de juliol de 2020] 
161 Annex 2, Fitxa 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=b35ObeOyw6A
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Pel que fa a les audiències, el nombre d’espectadors de mitjana del Chat és de 500.000 

aproximadament, amb un 12% del share quan s’emet per la televisió tradicional. A més, 

aquest contingut penjat a YouTube acumula una mitjana de 100.000 visualitzacions, 

2500 “likes” i 200 comentaris -de mitjana en ambdues edicions-.  

El Chat, també compta clarament amb els set principis de la narrativa transmèdia 

segons Jenkins (2010). Ja que des de la televisió es promou l’ús dels diferents canals 

de distribució del format sempre mantenint una continuïtat entre ells. Els usuaris 

s’endinsen en el món d’OT enviant comentaris i es veuen influïts pel format en el seu 

dia a dia, ja que poden posar-se en la pell dels concursants. Cada un dels fragments es 

complementa d’un altre, però és sempre l’espectador qui té la llibertat d’escollir quins 

continguts consumir i quins no.  

3.1.2. Contingut digital 

Els continguts digitals analitzats es distribueixen a través de YouTube: els PASES DE 

MICROS i els REPARTOS DE TEMAS; i a través de Twitter: el seguiment de la Gala i 

el seguiment d’una setmana dins l’Acadèmia. 

3.1.2.1. YouTube 

Els continguts emesos a través de YouTube tenen lloc en directe al Canal de OT 24 

Horas i posteriorment es pengen com a vídeo fragmentat per a una visualització única i 

exclusiva.  
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Imatge 12.  Comentaris SEGUNDO PASE DE MICROS Gala Final OT 2018 

 

Font: YouTube162 

Els espais on transcorre l’acció en el 24 Horas són l’Acadèmia i La xarxa (Internet). 

Els continguts analitzats s'emeten a través del Canal 24 Hores i els espectadors poden 

comentar a través del xat obert en directe. A més, també poden comentar en el vídeo a 

posteriori. 

Els interventors tornen a ser els concursants i els professors que són part del dia a dia 

a l’Acadèmia. També és molt important la interactivitat de l’espectador. Aquesta es 

requereix de forma indirecta a través del xat obert i els comentaris, però no forma part 

de manera directa en el relat de la història. Existeix un relat en paral·lel entre la comunitat 

d'usuaris que comenten a través del xat o les xarxes socials. De nou, perquè tot això 

funcioni, és imprescindible l’actuació de la realització ja que gestionen els comentaris 

dels usuaris i fan ús de la tècnica “costumer centric” complint els desitjos de l'audiència.  

Amb això apareix el rol del prossumidor de nou,  perquè la comunitat del xat creen un 

relat en paral·lel. També mantenen un relat amb realització que fa de nexe d'unió entre 

els dos relats de la història principal. Aquí mateix identifiquem també el principi de 

Immersió vs. Extracció163: Els usuaris s'endinsen en el món d'OT i es veuen influïts per 

iniciar una conversa en xat obert i discutir elements amb la resta d'usuaris. Es promou 

la creació d'una comunitat de fans d'OT. Al final del PASE es fan els últims OTCOVER 

 
162 Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=NjsZ0Go1TpU [Consultat el 13 de juny de 2020] 
163 Jenkins, Henry. (2010). Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [blog]. Recuperat de: 

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html  

https://www.youtube.com/watch?v=NjsZ0Go1TpU
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
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(OT 2018) en el que els espectadors fan versions dels temes que cantaran els 

concursants a la Gala Final. 

Imatge 13. Captura de pantalla de l’OT COVER OT 2018 

 

Font: YouTube164 

També en aquest mateix fragment trobem la resta de principis de la narrativa 

transmèdia de Jenkins (2010). Amb el xat obert es promou l'expansió i la profunditat 

del contingut. Es promou la creació d'un relat en paral·lel. També, tal com s'observa a 

la Fitxa 7 (Annex 2), el format es distribueix entre diferents canals i que cada un no té 

res a veure amb el contingut de les Gales o el OT Chat. Finalment, com s’ha comentat 

abans, pel que fa l’execució, els usuaris poden escollir quins canals consumir, tenen 

completa llibertat, tot i que s'incentiva a que es consumeixi tot el contingut ja que cada 

relat complementa a la resta. 

Pel que fa les audiències, existeix una mitjana de 500.000 visualitzacions en els vídeos 

fragmentats d’ambdues edicions, 5000 “likes” i 1000 comentaris. La majoria dels 

comentaris són al voltant del que succeeix al PASE DE MICROS o al REPARTO DE 

TEMAS. D’aquesta manera es fomenta el debat i la creació d’una comunitat entre els 

seguidors del programa. 

3.1.2.2. Twitter  

En el cas de Twitter s’ha realitzat un anàlisis del seguiment de la Gala 0 (OT 2017)165 i 

de la Gala Final (OT 2018)166 a través de Twitter des de realització; i de la primera 

setmana d’OT 2017167 a l’Acadèmia i l’última setmana d’OT 2018 dins l’Acadèmia168. Els 

 
164 Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=NjsZ0Go1TpU [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
165 Vegeu Annex 2, Fitxa 9 
166 Vegeu Annex 2, Fitxa 11 
167 Vegeu Annex 2, Fitxa 10 
168 Vegeu Annex 2, Fitxa 12 

https://www.youtube.com/watch?v=NjsZ0Go1TpU
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espectadors comenten, creen contingut, expressen els sentiments, inquietuds sobre el 

format.. Twitter es converteix en un espai d’informació sobre el format, però també de 

debat que serveix per a crear comunitat. 

Majoritàriament l’acció transcorre a la xarxa, en aquest cas a Twitter. Tot i així en el cas 

del seguiment de les Gales, els espectadors/usuaris comenten el que succeeix en 

directe per la televisió, però també contesten el contingut que publica la realització del 

programa a través de la xarxa social. Per aquest motiu, identifiquem que l’acció també 

transcorre a plató, ja que la realització del programa penja el contingut a la xarxa fent 

seguiment des de plató.   

Imatge 14.  Captura de pantalla de comentari Twitter  

 

Font: Twitter169 

Pel que fa al seguiment durant la setmana, la realització també fa publicacions en relació 

al que passa dins l’Acadèmia i que es pot seguir també a través del Canal 24 Horas de 

YouTube. 

  

 
169 Recuperat de https://twitter.com/home [Consultat el 22 de juliol de 2020] 

https://twitter.com/home
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Imatge 15. Captura de pantalla de comentari a Twitter 2 

 

Font: Twitter170 

Els interventors que apareixen en aquest relat de la història són els professors o 

responsables del format que, com que també formen part de la vida real, poden deixar 

algun comentari que tingui valor i que activi la reacció de l’audiència.  

Imatge 16. Captura de pantalla de comentari a Twitter 3 

 

Font: Twitter171 

Els espectadors també són la clau del relat construït en aquesta xarxa social. Twitter 

és un espai de debat on es crea comunitat, es discuteix i l'espectador explica el que 

sent. La interactivitat de l’usuari és imprescindible i, a més, es veu clarament el rol del 

 
170 Recuperat de https://twitter.com/home [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
171 Recuperat de https://twitter.com/home [Consultat el 22 de juliol de 2020] 

https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
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prossumidor, ja que  l’espectador crea contingut perquè aquest fragment del relat tingui 

sentit. Es fan enquestes, “mems”, vídeos…a partir del contingut de la Gala o del que 

passa al 24 Horas. 

Imatge 17. Captura de pantalla de comentari a  Twitter 4 

 

Font: Twitter172 

Però, és des de realització on es publica contingut per activar la participació de les 

audiències. Generen expectació i inicien diàleg i debat. Es fa seguiment del que passa 

a la Gala en directe.  

Finalment, alguns artistes que també fan seguiment de la gala també comenten per 

afegir valor al debat.  

Imatge 18. Captura de pantalla de comentari a Twitter 5 

 

Font: Twitter173 

 
172 Recuperat de https://twitter.com/home [Consultat el 22 de juliol de 2020] 
173 Recuperat de https://twitter.com/home [Consultat el 22 de juliol de 2020] 

https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
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El tipus d’espectador que consumeix aquest contingut és similar que al de YouTube, 

hi destaquen el digital pur i l’intensiu multiplataforma. A més, se li afegeix l’esporàdic, ja 

que és aquell que consumeix majoritàriament contingut que li apareix a les xarxes 

socials mentre realitza la seva activitat habitual. 

Pel que fa a les audiències, hem comptabilitzat la mitjana de “likes” que tenen les 

publicacions que fa @OT_Oficial, la mitjana del nombre de retuits i la mitjana del nombre 

de comentaris. Durant l’inici d’OT 2017 l’impacte va ser menor comptant 150 “likes” de 

mitjana, 40 retuits i 30 comentaris per publicació. A mesura que avançava el programa, 

durant la primera setmana d’OT 2017, l’impacte va augmentar en els “likes” fins a tenir 

300 de mitjana en les últimes publicacions de la setmana. A finals d’OT 2018 es pot 

veure una notable evolució: les publicacions acumulaven una mitjana de 1000 “likes”, 

500 retuits i es mantenien en una mitjana de 30 comentaris.   

El model digital del format també compta clarament amb els set principis de la 

narrativa transmèdia segons Jenkins (2010). Ja que des de la televisió es promou l’ús 

dels diferents canals de distribució del format sempre mantenint una continuïtat entre 

ells. Els usuaris s’endinsen en el món d’OT enviant comentaris i es veuen influïts pel 

format en el seu dia a dia, ja que poden posar-se en la pell dels concursants. En el cas 

de Twitter l'espectador comenta des del seu punt de vista. És un interventor clau en 

aquest canal, per tant, expressa les seves emocions i pensaments sobre el format. Cada 

un dels fragments es complementa d’un altre, però és sempre l’espectador qui té la 

llibertat d’escollir quins continguts consumir i quins no, tot i que s'incentiva a que es 

consumeixi tot el contingut des de la resta de plataformes.  

3.2. ELS RESULTATS  

Després de l’anàlisi de contingut podem extreure una sèrie de resultats genèrics sobre 

tot el format, que compararem amb les respostes a les entrevistes realitzades als 

màxims responsables d’Operación Triunfo.  

3.2.1. La distribució de continguts: el contingut lineal i digital es complementen  

Com s’ha vist anteriorment a l’anàlisi, els continguts emesos a través de la televisió 

tradicional i els digitals es complementen mútuament. Segons Tinet Rubira, la 

digitalització del formar “era una necessitat. No podíem tornar sense tenir en compte 

que havia canviat la manera en que la gent consumeix entreteniment. La gent jove ja no 

seguia la TV lineal, ni estava esperant-nos a TVE, així que havíem d’anar a buscar el 
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nostre públic allà on era: a les xarxes socials i a YouTube”174. D’aquesta manera es va 

crear una estratègia digital per a complementar cadascun dels continguts emesos.  

Si bé és cert que segons els responsables la estratègia era captar l’atenció del públic de 

les xarxes cap a la televisió lineal, també es potencia a la inversa. Des de les Gales o 

l’OT CHAT es demana als espectadors la descàrrega de l’aplicació per a poder votar: 

“Vàrem posar OT al mòbil del nostre públic” afirma de nou Tinet Rubira. D’aquesta 

manera es complementen els continguts i, a més, el format forma part del dia a dia de 

l’espectador, perquè sempre el duu a sobre al seu mòbil. Per tant, segons Tinet Rbira la 

idea és “arribar al seu públic, i fer-li saber que si un cop per setmana posa TVE en prime 

time veuran un espectacle musical (les gales) que el pot interessar”.  

A més, segons els responsables l’estratègia és que tot el contingut d’OT es pot seguir 

des del mòbil però que hi ha un esdeveniment setmanal (les Gales) que s’ha de veure 

per la televisió lineal i que, a més, cal comentar per les xarxes. Per això entenem que el 

contingut distribuït pels diversos canals és complementari de la resta. Cada canal té el 

seu valor afegit i és imprescindible per a la continuïtat del format.  

Irene Casulà, responsable del model digital d’OT, afirma que perquè això sigui possible 

hi ha una extens procés d’elaboració previ abans de l’emissió o la publicació de 

qualsevol contingut. El món d’OT es construeix a partir d’un llarg procés i per això “hi ha 

una reunió del departament digital amb producció executiva i una altra amb el 

departament digital de RTVE. Els diferents canals digitals estan coordinats per tres 

departaments diferents: El Canal 24h, que s’encarrega de l’emissió en directe del Canal 

de Youtube, el Departament Digital que s’encarrega de les XXSS (Twitter, Instagram, 

Facebook i Tik Tok) així com també de tots els continguts en VOD al Canal de Youtube 

i el Departament Digital i Web de RTVE que s’encarrega dels continguts de les xarxes, 

canal de Youtube i web de RTVE”175. 

La distribució de continguts es basa en que, segons Belena Gaynor, “el format es pugui 

viure més enllà de la televisió, generant interès i interacció diàriament amb els seguidors 

del format”176. I per això es va decidir incloure un canal de YouTube que a més es 

complementés d’altres xarxes socials que generessin tràfic cap aquest.  

En definitiva, el model digital d’Operación Triunfo era una necessitat per adaptar-se als 

nous hàbits de consum de l’audiència, sobretot jove. La idea és redirigir les audiències 

 
174 Vegeu Annex 1, Entrevista 1. 
175 Vegeu Annex 1, Entrevista 3 
176 Vegeu Annex 1, Entrevista 2. 
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d’un canal a la resta de manera indirecta. Per aquest motiu entenem que tots els canals 

són complementaris de la resta.  

3.2.2. La temàtica  

Pel que fa a la temàtica de cada un dels fragments analitzats és molt diferent. Cada un 

dels continguts relata una part de la història. Tot i així, cada contingut s’entén per a sí 

sol. Les Gales expliquen una cosa diferent a la que es veu a El Chat o al Canal 24 Horas. 

Són relats diferents d’una mateixa història distribuïts en diferents plataformes. Tot i així, 

cada plataforma té el seu llenguatge i, en alguns casos, alguns continguts s’emeten a 

través de diversos canals, però adaptant-los al llenguatge pertinent. Aquest és el cas de 

les Gales i Twitter: segons Tinet Rubira, “els continguts són els mateixos, son compartits 

per totes les redaccions, el que fem es que cada “canal” te el seu llenguatge, i ens 

adaptem”. 

Si bé és cert que tots els canals tenen la seva importància i influència, Tinet Rubira 

considera que “les Gales són el punt de reunió de tota la comunitat”. Però això no vol dir 

que el canal tradicional sigui el més consumit, al contrari, el contingut de les Gales pot 

ser l’eix central del format, però aquest es comenta a través de diversos canals com ara 

Twitter o Instagram.  

3.2.3. Interactivitat de l’espectador  

En relació als espectadors, hem vist a l’anàlisi que Operación Triunfo té diversos tipus 

d’espectadors. En primer lloc els intensius multiplataforma que consumeixen tot el 

contingut, ja sigui digital o tradicional. Segons Tinet Rubira, aquests són els “megafans”: 

“s’enganxen al programa i als concursants i que converteixen el concurs en el centre de 

les seves vides d’una forma irracional. Ho segueixen tot, ho veuen tot, ho compren tot, 

ho saben tot” o, si consumeixen el format d’una manera més relaxa, simplement “fans”. 

Per altra banda, els tradicionals, que són els que només consumeixen contingut emès 

per televisió. Tot i així, també existeixen els digitals purs, que són aquells que 

consumeixen contingut digital i que des del format intenten redirigir cap a les Gales.  

El que sí que és cert, és que la interactivitat és imprescindible dins del format, ja sigui 

per a les votacions, els comentaris, donar valor al format entre la comunitat de seguidors, 

entre altres. Per això es va crear l’App del programa: “Volíem que tot el contingut d’OT 

fos accessible a través del mòbil, per això no tenim web, tenim una App. L’App havia de 

ser el lloc on trobar tot el contingut del programa i els concursants”, Afirma Tinet Rubira.  
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Però realment, es potencia la interactivitat dels usuaris de les xarxes cap a la televisió 

tradicional, generant interès per a que es consumeixin les Gales177.  

3.2.4. La presència del prossumidor 

El prossumidor és un element clau en el format d’Operación Triunfo. El contingut que 

creen els usuaris “és vital, perquè ens ajuden a difondre el missatge i a viralitzar-lo. 

També fan que alguns missatges que nosaltres no podem difondre en excés, ells els 

mouen i es generen debats que fan que el programa sempre estigui en la ment de tota 

la societat”178.  

Realment, a partir de la creació de contingut a les xarxes, pel Chat i altres, l’usuari “se 

sent part del projecte, i aquesta experiència és molt satisfactòria”179 

3.2.5. Les audiències  

Com hem vist a l’anàlisi de contingut, les audiències no divergeixen gaire d’un contingut 

a l’altre. Sí que és cert que la televisió lineal acumula milions d’espectadors, però el 

nombre d’usuaris a les xarxes és major. “Es bastant més alt que el de les gales perquè 

a més tenim molt públic a Llatinoamèrica que només pot veure el contingut que es 

genera a xarxes socials, no poden veure les gales i encara i així, son un públic molt fidel 

i compromès”180.   

Segon Tinet Rubira, “L’objectiu no era fer negoci directe amb el contingut sinó 

aconseguir públic per les gales, els resums i el Chat que es pot veure a TVE. Això no 

vol dir que amb l’èxit s’hagi convertit en una font d’ingressos”. Per aquesta raó es va 

obrir el canal 24 hores en obert, perquè la finalitat era dirigir les audiències digitals al 

format tradicional. D’aquesta manera es veu reflectit en les audiències de la televisió, 

que continuen acumulant milions d’espectadors en prime time i entre les audiències més 

joves.  

3.2.6. El transmèdia  

El format compta clarament amb els set principis de la narrativa transmèdia segons 

Jenkins (2010). Ja que des de la televisió es promou l’ús dels diferents canals de 

distribució del format sempre mantenint una continuïtat entre ells. Els usuaris s’endinsen 

en el món d’OT enviant comentaris i es veuen influïts pel format en el seu dia a dia, ja 

que poden posar-se en la pell dels concursants. Cada un dels fragments es 

complementa d’un altre, però és sempre l’espectador qui té la llibertat d’escollir quins 

 
177 Vegeu Annex 1, Entrevista 2. 
178 Vegeu Annex 1, Entrevista 2. 
179 Vegeu Annex 1, Entrevista 1. 
180 Vegeu Annex 1, Entrevista 2. 
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continguts consumir i quins no: “l’espectador fa el que vol. No hi ha cap patró. Hi ha gent 

que ho segueix en directe per la Tv lineal i a la vegada comenta en xarxes... o gent de 

fora que ho segueix per la web”181. 

Per altra banda, La immersió vs. extracció i la subjectivitat són dos dels principis de la 

narrativa transmèdia més presents a Operación Triunfo. Com s’ha vist a l’anàlisi 

existeixen una gran varietat d’interventors per a que l’espectador pugui prendre diferents  

punts de vista en la història i, a més, arribar a influir en la vida d’aquest: “l’Acadèmia ha 

entrat a les vides d’una generació de joves”182 

Segons afirma Belena Gaynor, “per a nosaltres el més important es la fidelitat i que 

s’estimin als concursants. Es vital que quan s’acabi el programa, ells tinguin un fandom 

prou potent com per poder volar amb les seves carreres en solitari”. Amb això, veiem 

que tots els elements de la narrativa transmèdia hi són però no per casualitat. Operación 

Triunfo compleix tots els requisits per a ser un programa de televisió transmèdia que 

ofereix els seus continguts a través de diferents canals, ja siguin tradicionals o digitals.  

 

 

 

  

 
181 Vegeu Annex 1, Entrevista 1. 
182 Vegeu Annex 1, Entrevista 1.  
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4. CONCLUSIONS  

4.1. Hipòtesi general 

A) Operación Triunfo és un programa de televisió transmèdia pur segons 

Jenkins.  

Després d’haver analitzat en profunditat la mostra, s’ha observat que Operación Triunfo 

compleix amb els set principis de la narrativa transmèdia presentat per Jenkins. El model 

digital d’Operación Triunfo va ser una necessitat per poder-se adaptar als nous hàbits 

de consum de l’audiència jove. Els joves, majoritàriament, consumeixen contingut a la 

carta i a través de les xarxes socials, no volen seguir els cànons marcats per la 

programació televisiva. Per això, es va optar per un model digital que complementés 

continguts lineals i els digitals. D’aquesta manera, sabent que els continguts es 

complementen entre sí i des de la realització del format es promou el consum de les 

diverses plataformes, podem considerar que Operación Triunfo és un producte 

transmèdia pur, ja que, l’usuari realitza tot un recorregut (indirectament condicionat) per 

a que consumeixi tot el contingut emès entre les diferents plataformes.  

Tot i que la validació de la hipòtesi està molt més clara, és necessari validar les hipòtesis 

específiques per arribar a una conclusió més concreta i exacta.  

4.2. Hipòtesis específiques  

B) L’espectador d’Operación Triunfo actua com a prossumidor segons 

Toffler. 

El prossumidor és un element clau en el format d’Operación Triunfo. Consumeix 

contingut digital i lineal i crea contingut a través de les xarxes i ,a més, facilita al format 

la difusió de certs continguts, ja que des de realització no es pot abastar tota la demanda 

de la comunitat. Per altra banda, la interactivitat de l’usuari es requereix notablement en 

el format a través de les xarxes o per les votacions a través l’App.  

C) Les característiques de la narrativa transmèdia es poden identificar dins 

del format d’Operación Triunfo. 

El format compta clarament amb els set principis de la narrativa transmèdia segons 

Jenkins (2010). Ja que des de la televisió es promou l’ús dels diferents canals de 

distribució del format sempre mantenint una continuïtat entre ells. Els usuaris s’endinsen 

en el món d’OT enviant comentaris i es veuen influïts pel format en el seu dia a dia, ja 

que poden posar-se en la pell dels concursants. Cada un dels fragments es 
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complementa d’un altre, però és sempre l’espectador qui té la llibertat d’escollir quins 

continguts consumir i quins no: l’espectador fa el que vol. No hi ha cap patró. Hi ha gent 

que ho segueix en directe per la Tv lineal i a la vegada comenta en xarxes... o gent de 

fora que ho segueix per la web. 

Per altra banda, La immersió vs. extracció i la subjectivitat són dos dels principis de la 

narrativa transmèdia més presents a Operación Triunfo. Com s’ha vist a l’anàlisi 

existeixen una gran varietat d’interventors per a que l’espectador pugui prendre diferents 

punts de vista en la història i, a més, arribar a influir en la vida d’aquest: “l’Acadèmia ha 

entrat a les vides d’una generació de joves. 

Tots els elements de la narrativa transmèdia hi són però no per casualitat. Operación 

Triunfo compleix tots els requisits per a ser un programa de televisió transmèdia que 

ofereix els seus continguts a través de diferents canals, ja siguin tradicionals o digitals.  

D) El contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió de les 

diferents plataformes de vehiculació del relat del programa. 

Aquesta hipòtesi no pot validar-se completament. Segons el que hem descobert amb 

les entrevistes als responsables del format, el que s’intenta és que tota l’audiència digital 

es mogui cap a les Gales per a aconseguir alts nivells d’audiència. D’aquesta manera, 

podem dir que, les Gales són un esdeveniment central que s’emet a través de la televisió 

tradicional en prime time, però no són el nexe d’unió de tot el contingut, ja que tot el 

contingut es complementa de la resta.  

E) El prime time està perdent pes davant el contingut emès a la carta o a través 

d’altres plataformes digitals dins del format d’Operación Triunfo sobretot 

si es tractat d’espectadors més joves.  

L’estratègia del format d’OT es va idear perquè les audiències més joves no estan tan 

pendents del que fan per televisió tradicional, estan més connectats a la xarxa i 

prefereixen tenir llibertat a l’hora de consumir contingut audiovisual. És cert que el prime 

time ha perdut pes entre les audiències més joves, però des d’OT s’intenta seduir 

l’espectador més joves a través de les xarxes per a que consumeixi contingut lineal. 

D’aquesta manera, es pot validar aquesta hipòtesi, però tenint en compte l’objectiu del 

format de captar l’atenció de totes les audiències per a que es trobin cada setmana 

davant la televisió veient les Gales i el Chat.  
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F) Els continguts emesos a través de cada canal estan prou diferenciats entre 

ells. 

En relació a la temàtica dels continguts, aquests són diferents entre ells, però sempre 

mantenint una continuïtat. El que veiem a la Gala no es veu al 24 Horas o a El Chat, ja 

que cadascun representa una part del relat de la història. No obstant això, tot el que 

s’emet a través de les xarxes socials és complementari dels altres continguts, però 

sempre adaptant el contingut al llenguatge. 
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4.3. Conclusió final 

Amb tot això, arribem a la conclusió que Operación Triunfo compleix tots els requisits 

per a ser un producte transmèdia pur. El contingut es distribueix a través de diferents 

canals, amb una temàtica i llenguatge diferent; es requereix de la participació activa de 

l’usuari, que ha de realitzar un recorregut per a conèixer tot el contingut emès del 

programa. Aquest recorregut el fa de manera lliure i sense cap imposició, tot i que des 

de realització s’incentiva el consum de la resta de canals. Finalment, desacata la 

presència del rol del prossumidor, qui s’encarrega de crear contingut a partir del generat 

per la realització del programa i que, a més, és imprescindible per al propi format, ja que 

té la funció de difondre tot aquell contingut que el format no pot abastar degut a la 

massificació de contingut d’Operación Triunfo que corre per la xarxa.  

El fet que el format incentivi el consum de totes la plataformes converteix a OT en un 

producte transmèdia pur, ja que molts productes aparentment transmèdia poden 

distribuir el seu contingut a través de diverses plataformes, però que no són consumides 

per igual. En canvi, OT té un consum similar i després d’haver entrevistat als 

responsables del format podem veure que, realment, el consum de la xarxa i el consum 

de la televisió lineal és molt similar i que, des de realització s’intenten redirigir les 

audiències d’un canal cap a l’altre, sempre a per a mantenir aquest èxit constant a tots 

els seus canals de vehiculació de contingut.  

Arribats a aquest punt, s’intrueix una evolució en els programes de televisió tradicionals 

emesos en prime time que, possiblement, quedaran obsolets en els propers anys, ja que 

les noves generacions realitzen un consum més lliure, consumint contingut online, en 

streaming i a la carta. No obstant això, encara no ha arribat aquest moment. Sembla 

que les audiències televisives tradicionals encara són la font principal d’ingressos de 

molts operadors espanyols i, per aquest motiu, formats com OT promouen el consum 

encara de la televisió tradicional, a més del consum digital que ja existeix.  

Operación Triunfo va seguir aquesta estratègia per adaptar-se a les noves condicions 

digitals i als nous hàbits de consum de l’audiència. Degut al seu èxit molts altres 

programes de televisió l’han pres com a referent i actualment podem considerar-lo un 

pioner en la narrativa transmèdia de no ficció a Espanya.   
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6. ANNEXOS  

6.1. Annex 1: Entrevista estructurades als responsables 

d’Operación Triunfo  

6.1.1. Entrevista 1: Entrevista a Tinet Rubira  

Aquesta entrevista forma part d’un estudi de recerca que té com a objecte d’estudi 

principal el programa Operación Triunfo. La recerca d’aquest treball de fi de grau 

consisteix en comprovar si el format d’Operación Triunfo és un programa transmèdia 

real. Per a realitzar la recerca s’analitzarà una mostra de les edicions d’OT 2017 i OT 

2018 i es farà una triangulació amb les respostes obtingudes de les entrevistes 

realitzades als responsables del format tradicional i digital d’Operación Triunfo.  

Guió de l’entrevista: 

1. Operación Triunfo és un format innovador que ha anat incorporant novetats 

en cada edició. En quin moment es va decidir incloure mitjans digitals en el 

format? 

Quan vàrem recuperar el format l’any 2017 tothom es preguntava quines novetats 

tindria el programa. Nosaltres creiem,  i seguim creient,  que OT te una mecànica 

molt afinada i uns seguidors molt fidels que no desitgen gaires canvis... així que les 

novetat varen venir per la manera de com fèiem la difusió dels continguts del 

programa. 

No podíem tornar sense tenir en compte que havia canviat la manera en que la gent 

consumeix entreteniment. 

 La gent jove ja no seguia la Tv lineal, ni estava esperant-nos a TVE... així que 

havíem d’anar a buscar el nostre públic allà on era: a les xarxes socials i a You Tube. 

2. Com es va plantejar aquesta digitalització del format? 

A partir d’aquesta necessitat de connectar amb el públic natural del programa. 

Vàrem decidir apostar per Twitter, Instagram i You Tube. I el que és me important a 

que es pogués seguir tot el contingut d’OT a través del mòbil. Vàrem posar OT al 

mòbil del nostre públic. 

3. Quina és la finalitat d’endinsar un format com OT en l’era digital? 

Arribar al seu públic, i fer-li saber que si un cop per setmana posa TVE en prime time 

veuran un espectacle musical (les gales) que el pot interessar. 

4. Com va sorgir la idea de distribuir el contingut en diferents canals?  

Com he dit abans era una necessitat. Ningú ens estava esperant a TVE... o 

arrossegàvem nosaltres la gent capa a TVE o haguéssim passat desapercebuts. 
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5. Per què es va decidir distribuir el contingut del format en diferents canals? 

Amb la finalitat d’arribar a quanta mes gent millor. 

6. Com s’elaboren i es decideixen els continguts que s’emetran en els diferents 

canals?  

Els continguts són els mateixos, son compartits per totes les redaccions, el que fem 

es que cada “canal” te el seu llenguatge, i ens adaptem.  

7. Hi ha una reunió de coordinació per a decidir com es distribueix el contingut 

del format en els diferents canals o cada canal té un departament i es decideix 

paral·lelament què s’emetrà en cada canal?  

No, hi ha la norma que tot el que genera el canal 24 hores i surt en streaming es pot 

utilitzar i compartir. Si no ho fem nosaltres ho fan els fans que normalment són mes 

enginyosos i ràpids que els nostres redactors. 

8. Per què es va decidir que el canal 24 hores estaria a l’abast de tothom, és a dir, 

en format gratuït?  

Perquè l’objectiu no era fer negoci directe amb el contingut sinó aconseguir públic 

per les gales, els resums i el Chat que es pot veure a TVE. 

Això no vol dir que amb l’èxit s’hagi convertit en una font d’ingressos.  

9. En quin moment es decideix crear una aplicació especial per al programa i fer 

que les votacions siguin gratuïtes?  

Volíem que tot el contingut d’OT fos accessible a través del mòbil, per això no tenim 

web, tenim una APP. La APP havia de ser el lloc on trobar tot el contingut del 

programa i els concursants. 

10. Per què es va decidir que l’espectador podria votar un cop al dia gratuïtament 

a través d’aquesta l’aplicació? 

Per incentivar que la gent es descarregués l’APP i la visités assíduament.  

11. Com es potencia la interactivitat de l’espectador en la part lineal (contingut 

emès per televisió)? i la part no lineal (contingut emès a través de les xarxes 

socials, plataformes audiovisuals, televisió a la carta...)?  

L’estratègia és que tot el contingut d’OT es pot seguir des del mòbil però que hi ha 

un event setmanal que s’ha de veure per la tv, les gales, i que cal comentar per les 

xarxes. Tota la setmana culmina a les Gales. 

12. És per aconseguir que l’audiència tingui noves experiències amb el format? 

És per facilitar el consum del contingut d’OT 

13. A partir d’aquí, es requereix molt de la interactivitat de l’espectador. Quina és 

la funció principal d’aquest espectador? 

Hi ha varies tipologies que van de més a menys implicació: 
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• Els megafans que s’enganxen al programa i als concursants i que 

converteixen el concurs en el centre de les seves vides d’una forma 

irracional. Ho segueixen tot, ho veuen tot, ho compren tot, ho saben tot. 

• Els fans del format, que els agrada la música i els espectacles musicals, i 

que segueixen el concurs d’una manera continua però mes relaxada. 

• El que només veuen les Gales. 

14. Quina importància té la interactivitat de l’espectador pel format? 

L’espectador se sent part del projecte, i aquesta experiència és molt satisfactòria per 

l’espectador. 

15. Quina importància té per al format la creació de contingut per part de 

l’espectador? 

Al final el contingut creat pels fans és el que te mes recorregut. Ells saben 

perfectament el que interessa i ho expressen amb passió. 

De fet OT és una gran acció de màrqueting discogràfic. Nosaltres descobrim talent i 

el públic acaba decidint qui li agrada.. i l’acompanya en la seva carrera discogràfica. 

Qui guanya o queda finalista es que ha obtingut l’aval del públic. 

16. La narrativa transmèdia requereix de la participació de l’usuari i a més un alt 

nivell d’implicació en el relat. En alguns casos, la mateixa història pot influir 

en la vida quotidiana de l’espectador. És cert que el Operación Triunfo influeix 

de manera directa o indirecta la quotidianitat de l’espectador? 

Si, des que tenim el canal 24 a You Tube i és de lliure accés la gent fa vida 

enganxada a la Acadèmia, estigui on estigui. L’Acadèmia ha entrat a les vides d’una 

generació de joves. 

17. Es pot observar a partir dels comentaris dels, en aquest cas, usuaris a les 

xarxes socials, el grau d’influència que té en ells el programa? 

Hi ha molts usuaris únics que fan comentaris però al final sempre els que comenten 

són una petita minoria. 

18. És cert que el contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió 

de les diferents plataformes de vehiculació del relat del programa? 

És el punt de confluència. Tot acaba i comença a la Gala.  

19. Es considera que totes les plataformes de distribució de contingut tenen 

número de consumidors totals similars o el nombre més elevat de 

consumidors totals continua sent el de les gales? 

A les Gales tenim el mateix nombre d’espectadors en directe a la TV lineal que a la 

web de RTVE que també emet la gala en directe. 
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Com dèiem les Gales són el punt de reunió de tota la comunitat. Per exemple és 

quan tothom es mes actiu a les xarxes. La conversa és molt gran i va mes enllà 

d’Espanya. Per exemple som TT a tots els països de Llatinoamèrica.  

20. L’espectador habitual del programa segueix sempre les gales en directe o pot 

prescindir d’elles i veure-les a través de la pàgina web a la carta? 

L’espectador fa el que vol. No hi ha cap patró. Hi ha gent que ho segueix en directe 

per la Tv lineal i a la vegada comenta en xarxes... o gent de fora que ho segueix per 

la web. 

21. Podria ser que les gales emeses en primer time estiguin perdent pes davant el 

contingut emès a la carta o a través d’altres plataformes digitals dins del 

format d’Operación Triunfo? 

A la fi el que compta és que el contingut es consumeixi. És igual com i quan. El que 

volem és que la gent consumeixi i comenti tots els continguts i productes que genera 

OT. 
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6.1.2. Entrevista 2: Entrevista a Belena Gaynor (Belén Pueyo)   

Aquesta entrevista forma part d’un estudi de recerca que té com a objecte d’estudi 

principal el programa Operación Triunfo. La recerca d’aquest treball de fi de grau 

consisteix en comprovar si el format d’Operación Triunfo és un programa transmèdia 

real. Per a realitzar la recerca s’analitzarà una mostra de les edicions d’OT 2017 i OT 

2018 i es farà una triangulació amb les respostes obtingudes de les entrevistes 

realitzades als responsables del format tradicional i digital d’Operación Triunfo.  

Guió de l’entrevista: 

1. Operación Triunfo és un format innovador que ha anat incorporant novetats 

en cada edició. En quin moment es va decidir incloure mitjans digitals en el 

format? Doncs el director de la productora, Tinet Rubira, ho va tenir clar desde el 

primer moment. Sabia perfectament que el programa havia de tenir un Canal 24h i 

que havia d’estar a Youtube, de manera gratuïta per tot el món. A partir d’aquí, era 

obvi que també es necessitava un equip digital complert.  

2. Com es va plantejar aquesta digitalització del format? Com he dit abans, va 

sorgir principalment de Tinet Rubira, jo vaig ser la primera en entrar a l’equip digital 

i poc a poc vam anar creant l’estratègia que seguiríem durant el programa.  

3. Quina és la finalitat d’endinsar un format com OT en l’era digital? Bàsicament 

aconseguir captar un target jove que vagi a la 1 de TVE a veure les gales. També 

l’objectiu es que el format pugui viure més enllà de la televisió, generant interès e 

interacció diàriament amb els seguidors del format.  

4. Com va sorgir la idea de distribuir el contingut en diferents canals? Més que 

una idea, això forma part de l’estratègia. Estava clar que el Canal 24h era la matriu 

de tot el moviment digital, així, també necessitàvem d’altres xarxes socials que 

generessin tràfic cap al canal de Youtube.  

5. Per què es va decidir distribuir el contingut del format en diferents canals? Per 

generar més tràfic al Canal de Youtube.  

6. Com s’elaboren i es decideixen els continguts que s’emetran en els diferents 

canals? Tots els continguts de vídeo es pugen a Youtube, i la resta de xarxes socials 

redirigeixen a l’audiència a aquests vídeos. A banda, fem publicacions informatives, 

divertides, musicals i amb valor afegit pels nostres seguidors. 

7. Hi ha una reunió de coordinació per a decidir com es distribueix el contingut 

del format en els diferents canals o cada canal té un departament i es decideix 

paral·lelament què s’emetrà en cada canal?  Només hi ha una reunió a l’inici del 

programa per definir la línia editorial i saber gestionar cadascú que es interessant i 
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que no. Quan comença el programa no hi ha temps per reunions, anem a 

contrarellotge i necessitem tenir tots criteri propi pensant sempre amb la ment del 

fan.  

8. Per què es va decidir que el canal 24 hores estaria a l’abast de tothom, és a dir, 

en format gratuït? Per arribar a un públic més ampli i guanyar-nos la fidelitat de 

l’audiència més jove. 

9. En quin moment es decideix crear una aplicació especial per al programa i fer 

que les votacions siguin gratuïtes? També a l’inici de la tornada del format.  

10. Per què es va decidir que l’espectador podria votar un cop al dia gratuïtament 

a través d’aquesta l’aplicació? No et puc respondre sobre això perquè la app no 

forma part de la meva feina...  

11. Com es potencia la interactivitat de l’espectador en la part lineal (contingut 

emès per televisió)? i la part no lineal (contingut emès a través de les xarxes 

socials, plataformes audiovisuals, televisió a la carta...)? Realment el que es 

potencia es la interactivitat de la gent de xarxes cap a la televisió, generant interès 

per a que al final, acabin mirant la gala en directe en televisió.  

12. És per aconseguir que l’audiència tingui noves experiències amb el format?  

També. I fer-los sentir que formen part real del programa.  

13. A partir d’aquí, es requereix molt de la interactivitat de l’espectador. Quina és 

la funció principal d’aquest espectador? Per nosaltres el més important es la 

fidelitat i que s’estimin als concursants. Es vital que quan s’acabi el programa, ells 

tinguin un fandom prou potent com per poder volar amb les seves carreres en solitari.  

14. Quina importància té la interactivitat de l’espectador pel format? Ens ajuden a 

veure que es el més interessant i també ens proposen novetats, cançons, idees que 

a vegades es duen a terme.  

15. Quina importància té per al format la creació de contingut per part de 

l’espectador? És vital, perquè ens ajuden a difondre el missatge i a viralitzar-lo. 

També fan que alguns missatges que nosaltres no podem difondre en excés, ells els 

moguin i es generin debats que fan que el programa sempre estigui en la ment de 

tota la societat.  

16. La narrativa transmèdia requereix de la participació de l’usuari i a més un alt 

nivell d’implicació en el relat. En alguns casos, la mateixa història pot influir 

en la vida quotidiana de l’espectador. És cert que el Operación Triunfo influeix 

de manera directa o indirecta la quotidianitat de l’espectador? Influeix en el 

sentit en que si tu ets fan de veritat, els dissabtes a les 18h estaràs pendent de veure 

el PASE DE MICROS i potser no marxes al cine o vas de compres.  
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17. Es pot observar a partir dels comentaris dels, en aquest cas, usuaris a les 

xarxes socials, el grau d’influència que té en ells el programa? Si clar, sempre 

ens fan saber que OT forma part de la seva vida i que canvien algunes de les seves 

rutines per formar-ne part activament.  

18. És cert que el contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió 

de les diferents plataformes de vehiculació del relat del programa?  No te 

perquè, de fet jo et diria que es al revés. A vegades les histories que es viralitzen a 

xarxes son les que al final acaben sortint a les gales.  

19. Es considera que totes les plataformes de distribució de contingut tenen 

número de consumidors totals similars o el nombre més elevat de 

consumidors totals continua sent el de les gales? Es bastant més alt que el de 

les gales perquè a més tenim molt públic a LATAM que només pot veure el contingut 

que es genera a xarxes socials, no poden veure les gales i encara i així, son un 

públic molt fidel i compromès.   

20. L’espectador habitual del programa segueix sempre les gales en directe o pot 

prescindir d’elles i veure-les a través de la pàgina web a la carta? Més que a la 

web, la pot seguir en directe mitjançant la conversació de Twitter i tots els talls que 

els propis seguidors pengen per anar seguint el programa en aquesta plataforma.  

21. Podria ser que les gales emeses en primer time estiguin perdent pes davant el 

contingut emès a la carta o a través d’altres plataformes digitals dins del 

format d’Operación Triunfo? Sí, bàsicament perquè al dia següent les pots veure 

on vulguis, quan vulguis i saltant les parts que siguin menys interessants per tu. A 

banda de que al segon en que un artista acaba de fer la seva actuació, ja està pujada 

al nostre Canal de Youtube. Però es una tendència bastant generalitzada entre tots 

els formats que tenen una part molt potent a les xarxes socials.   

 

 

 

  



135 

 

6.1.3. Entrevista 3: Entrevista a Irene Casulà   

Aquesta entrevista forma part d’un estudi de recerca que té com a objecte d’estudi  

principal el programa Operación Triunfo. La recerca d’aquest treball de fi de grau  

consisteix en comprovar si el format d’Operación Triunfo és un programa transmèdia  

real. Per a realitzar la recerca s’analitzarà una mostra de les edicions d’OT 2017 i OT 

2018 i es farà una triangulació amb les respostes obtingudes de les entrevistes 

realitzades als responsables del format tradicional i digital d’Operación Triunfo.  

Guió de l’entrevista:  

1. Operación Triunfo és un format innovador que ha anat incorporant novetats 

en  cada edició. En quin moment es va decidir incloure mitjans digitals en el 

format?  

Quan es va plantejar la nova edició de 2017, després de 6 anys del descans del format.  

2. Com es va plantejar aquesta digitalització del format?  

Després dels 6 anys de descans el panorama audiovisual havia canviat i era necessari 

plantejar una estratègia de continguts també digitals. Avui dia pràcticament tots els 

programes televisius tenen xarxes socials i incorporar un Canal 24h a Youtube, 

accessible per a tothom, formava part d’aquesta adaptació als nous temps.  

3. Quina és la finalitat d’endinsar un format com OT en l’era digital?  

Arribar a les noves generacions que no consumeixen de la mateixa manera la televisió 

com fa vint anys. Crear una identitat digital del programa també ajuda a fomentar els 

valors de la marca i donar continuïtat i visibilitat a un programa que a la televisió només 

hi és una vegada per setmana.  

4. Com va sorgir la idea de distribuir el contingut en diferents canals?  

Jo no era al departament digital en aquell moment. Però com esmentava, de la 

necessitat d’arribar a nous públics i crear una estratègia transmèdia que permetés que 

qualsevol usuari pogués tenir accessibles els continguts en el moment que volgués des 

de qualsevol dispositiu.  

5. Per què es va decidir distribuir el contingut del format en diferents canals?  

(per l’esmentat en la pregunta anterior)  

6. Com s’elaboren i es decideixen els continguts que s’emetran en els diferents 

canals?  

S’elabora un pla de continguts pels diferents canals a l’inici de l’edició conjuntament amb 

RTVE. Es fa una quadrícula amb tots els continguts que es generaran, des dels 

programes als esdeveniments destacats de l’Acadèmia, i es pacta a quin o quins canals 

es publicarà cadascun d’ells.  
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7. Hi ha una reunió de coordinació per a decidir com es distribueix el contingut 

del format en els diferents canals o cada canal té un departament i es decideix 

paral·lelament què s’emetrà en cada canal?  

Hi ha una reunió del departament digital amb producció executiva i una altra amb el 

departament digital de RTVE. Els diferents canals digitals estan coordinats per tres 

departaments diferents: El Canal 24h, que s’encarrega de l’emissió en directe del Canal 

de Youtube, el Departament Digital que s’encarrega de les xxss (Twitter, Instagram, 

Facebook i Tik Tok) així com també de tots els continguts en VOD al Canal de Youtube 

i el Departament Digital i Web de RTVE que s’encarrega dels continguts de les xarxes, 

canal de Youtube i web de RTVE. Aquest darrer any a més s’ha incorporat el 

departament de l’assistent de veu OK Google.  

8. Per què es va decidir que el canal 24 hores estaria a l’abast de tothom, és a dir, 

en format gratuït?  

Perquè és una bona forma d’arribar al públic jove. Avui dia les plataformes de pagament 

ja no tenen el mateix gruix de consumidors i la gent jove està acostumada a no pagar o 

pagar ben poc pels continguts. Emetre el Canal 24h fora del circuit de consum de la gent 

jove hagués fet molt difícil arribar a aquest tipus de públic.  

9. En quin moment es decideix crear una aplicació especial per al programa i fer 

que les votacions siguin gratuïtes?  

Forma part de la mateixa estratègia de fer arribar els continguts i la mecànica del 

programa a tothom i posar-lo a l’abast dels més joves que tenen menys poder adquisitiu. 

En els darrers anys ha canviat molt la manera de consum i el vincle de l’espectador amb 

els productes audiovisuals. Avui dia, plantejar un sistema de votació només per telèfon 

hagués estat obsolet, senzillament perquè les trucades i els sms cada cop s’utilitzen 

menys. Ja no estem acostumats a pagar per enviar un missatge de text. Tenir a l’abast 

aportar un vot diari fa que l’espectador també es senti partícip del format. I això és clau 

per fomentar l’engagement.  

10. Per què es va decidir que l’espectador podria votar un cop al dia gratuïtament 

a través d’aquesta l’aplicació?  

No puc respondre a aquesta pregunta amb seguretat perquè no vaig ser en el procés 

de decisió. Però crec que va ser una forma de promoure aquest engagement que 

esmentava, que la gent participés però alhora d’una forma justa. Si realment vols donar 

molt suport a un dels artistes sempre ho pots complementar amb els vots de pagament.  

11. Com es potencia la interactivitat de l’espectador en la part lineal (contingut 

emès per televisió)? i la part no lineal (contingut emès a través de les xarxes 

socials, plataformes audiovisuals, televisió a la carta...)?  
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Sempre mirem de fomentar la conversa i fer que els espectadors es sentin partícips del 

format. Els preguntem sobre quines cançons els agradaria que es fessin a les gales i 

llegim les seves peticions quan demanen un determinat vídeo o foto.  

12. És per aconseguir que l’audiència tingui noves experiències amb el format?  

Jo no diria tant com noves experiències, jo diria més aviat que perquè es sentin el format 

més a prop. Que hi tenen alguna cosa a dir. Aquesta és l’era en què vivim, les xarxes 

socials ens han posat a l’abast poder conèixer les opinions dels espectadors i aquests, 

alhora, s’han acostumat a poder expressar el que pensen. Cal tenir en compte aquest 

nou model de consum i experiència dels continguts.  

13. A partir d’aquí, es requereix molt de la interactivitat de l’espectador. Quina és 

la funció principal d’aquest espectador?  

Jo crec que no es tracta tant de quina funció fa l’espectador sinó nosaltres, com a 

creadors, quina funció fem per a l’espectador. Nosaltres busquem que l’espectador s’ho 

passi bé, li agradin els continguts que fem, sigui fan dels concursants i que el producte 

audiovisual funcioni. Perquè un format sigui d’èxit has de pensar en com connectar amb 

l’espectador i què és el que més li pot agradar, i de vegades no sempre és el que ell 

mateix es pensa. La interactivitat és una de les eines per aconseguir la nostra funció.  

14. Quina importància té la interactivitat de l’espectador pel format?  

En té molta però no és la única important. Fer un bon producte que agradi a tothom, pels 

que interactuen i pels que no també és molt important.  

15. Quina importància té per al format la creació de contingut per part de 

l’espectador?  

Que els espectadors creïn continguts forma part d’aquest vincle que s’estableix amb el 

programa. És un bon senyal de que aquesta comunicació bidireccional s’està produint.  

16. La narrativa transmèdia requereix de la participació de l’usuari i a més un alt 

nivell  d’implicació en el relat. En alguns casos, la mateixa història pot influir 

en la vida quotidiana de l’espectador. És cert que el Operación Triunfo influeix 

de manera directa o indirecta la quotidianitat de l’espectador?  

Es fa difícil de dir sense fer un estudi quantitatiu i qualitatiu sobre com experimenten els 

usuaris el programa, el que hi succeeix, com veuen els continguts i perquè. En aquest 

sentit, i a nivell personal, penso que Operación Triunfo sí pot influir en la quotidianitat 

dels espectadors, tant directa com indirectament. Tant perquè probablement n’hi hagi 

que acomodin els hàbits quotidians perquè siguin compatibles amb certs esdeveniments 

del programa així com perquè s’hi poden emmirallar i aprendre de les experiències dels 

concursants.  

17. Es pot observar a partir dels comentaris dels, en aquest cas, usuaris a les 

xarxes socials, el grau d’influència que té en ells el programa?  
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En aquest sentit crec que no perquè l’audiència participi i interactuï amb els continguts 

a les xarxes signifiqui que hi hagi un grau alt d’influència. El que demostra és un gran 

interès pel que hi passa i per com passa però la influència va més enllà. La influència 

es veu més aviat a posteriori quan veus que els seguidors del programa després son 

fans fidels dels artistes d’Operación Triunfo.  

18. És cert que el contingut emès per televisió lineal continua sent el nexe d’unió 

de les diferents plataformes de vehiculació del relat del programa?  

Crec que això ja no és tant així. L’emissió a la televisió lineal li aporta al format una 

entitat difícil d’aconseguir, de moment encara, només en l’entorn digital. En el cas 

d’Operación Triunfo en concret crec que el nexe d’unió és el que passa a l’Acadèmia i 

això és produeix al Canal de Youtube. És de l’Acadèmia d’on surt tot el contingut i es 

treballa per al programa de televisió. El programa és una finalitat que li dona pes al 

treball previ perquè arriba a molta gent i pot ser un producte en sí mateix. Però 

l’audiència que segueix només les gales segurament no sigui aquesta que interactua 

tant de la que hem parlat fins ara.  

19. Es considera que totes les plataformes de distribució de contingut tenen 

número de  consumidors totals similars o el nombre més elevat de 

consumidors totals continua  sent el de les gales?  

Les gales han baixat en còmput d’audiència però no en el target jove que sempre  està 

per sobre del 30%. Aquí és on hi veiem el transvasament des dels continguts  no lineals 

als lineals. Els programes lineals: la gala i el chat tenen també el  problema de l’horari, 

de manera que també es consumeixen de forma no lineal.  

20. L’espectador habitual del programa segueix sempre les gales en directe o pot 

prescindir d’elles i veure-les a través de la pàgina web a la carta?  

Hi ha molts usuaris que consumeixen les gales d’una altra manera que no és la de  la 

televisió lineal. N’hi ha que veuen només les actuacions al canal de Youtube,  sobretot 

a Llatinoamèrica on el programa no es pot veure a la televisió, o a la  Carta.  

21. Podria ser que les gales emeses en primer time estiguin perdent pes davant el  

contingut emès a la carta o a través d’altres plataformes digitals dins del 

format  d’Operación Triunfo?  

És possible que sigui així pel tipus d’audiència que té el format. Tot i així, l’emissió  en 

prime time també permet arribar a altres públics que no són usuaris digitals,  almenys 

de moment. 
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6.1.4 Cessió de drets de les entrevistes  

 

CESSIÓ DE DRETS D’ENTREVISTES 

 
Jo, Josep Rubira Castellá (TInet) 

Amb DNI 37740874J 

Faig constar:  

• Que autoritzo que les meves opinions i consideracions recollides mitjançant 
entrevista cedida a Núria Cardús Surià amb DNI 21781458K i que té com a 
objectiu l’elaboració del Treball de Fi de Grau: La digitalització dels programes 
de televisió. El cas Operación Triunfo siguin reproduïdes parcialment o totalment 
en el treball. 

• Que, en cas de tenir algun dret de propietat intel·lectual sobre Entrevista: model 
tradicional i digital d’Operación Triunfo, cedeixo a Núria Cardús Surià amb DNI 
21781458K tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no 
exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per a tot el món i per tot el 
temps de la seva durada. 

• Que conec que el Treball de Fi de Grau: La digitalització dels programes de 
televisió. El cas Operación Triunfo és susceptible de fer-se’n comunicació pública 
a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat o 
qualsevol altre mitjà que la UAB cregui adient. 

I perquè així consti signo la present, 

 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [16, juliol de 2020] 

 

 

Model elaborat pel Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb 

finalitat informativa. Febrer 2020 
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CESSIÓ DE DRETS D’ENTREVISTES 

 
Jo, BELÉN PUEYO VERA 

Amb DNI 78093978P 

Faig constar:  

• Que autoritzo que les meves opinions i consideracions recollides mitjançant 
entrevista cedida a Núria Cardús Surià amb DNI 21781458K i que té com a 
objectiu l’elaboració del Treball de Fi de Grau: La digitalització dels programes 
de televisió. El cas Operación Triunfo siguin reproduïdes parcialment o totalment 
en el treball. 

• Que, en cas de tenir algun dret de propietat intel·lectual sobre Entrevista: model 

tradicional i digital d’Operación Triunfo, cedeixo a Núria Cardús Surià amb DNI 
21781458K tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no 
exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per a tot el món i per tot el 
temps de la seva durada. 

• Que conec que el Treball de Fi de Grau: La digitalització dels programes de 
televisió. El cas Operación Triunfo és susceptible de fer-se’n comunicació pública 
a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat o 
qualsevol altre mitjà que la UAB cregui adient. 

I perquè així consti signo la present, 
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6.2. Annex 2: Fitxes de l’anàlisi de contingut 

6.2.1.  Fitxa 1: G Gala 0 d’OT 2017  ala 0 d’OT 2017   

Taula 10. Fitxa 1:   

Font: Elaboració pròpia  
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6.2.2. Fitxa 2: OT CHAT de la Gala 0 d’OT 2017 

Taula 11. Fitxa 2: OT CHAT de la Gala 0 d’OT 2017 

  

Font: Elaboració pròpia  
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6.2.3. Fitxa 3: Gala Final d’OT 2018 

Taula 12. Fitxa 3: Gala Final d’OT 2018  

Font: Elaboració pròpia  
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6.2.4. Fitxa 4: OT CHAT de la Gala Final d’OT 2018 

Taula 13. Fitxa 4: OT CHAT de la Gala Final d’OT 2018 

 

 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.5. Fitxa 5: REPARTO DE TEMAS de la Gala 2 d’OT 2017 

Taula 14. Fitxa 5: REPARTO DE TEMAS de la Gala 2 d’OT 2017  

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.6. Fitxa 6: PRIMER PASE DE MICROS de la Gala 1 d’OT 2017 

Taula 15. Fitxa 6: PRIMER PASE DE MICROS de la Gala 1 d’OT 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.7. Fitxa 7: SEGUNDO PASE DE MICROS de la Gala Final d’OT 2018 

Taula 16. Fitxa 7: SEGUNDO PASE DE MICROS de la Gala Final d’OT 2018  

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.8. Fitxa 8: REPARTO DE TEMAS de la Gala Final d’OT 2018 

Taula 17. Fitxa 8: REPARTO DE TEMAS de la Gala Final d’OT 2018 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.9. Fitxa 9: Seguiment de @OT_oficial i #OT2017 durant la Gala 0 d’OT 

2017 a Twitter  

Taula 18. Fitxa 9: Seguiment de @OT_oficial i #OT2017 durant la Gala 0 d’OT 

2017 a Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.10. Fitxa 10: Seguiment de @OT_oficial i #OT2017 durant la primera 

setmana d’OT 2017 a Twitter  

Taula 19. Fitxa 10: Seguiment de @OT_oficial i #OT2017 durant la primera 

setmana d’OT 2017 a Twitter 

 

  

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.11. Fitxa 11: Seguiment de @OT_oficial i #OT2018 durant la Gala Final 

d’OT 2018 a Twitter  

Taula 20. Fitxa 11: Seguiment de @OT_oficial i #OT2018 durant la Gala Final d’OT 

2018 a Twitter   

Font: Elaboració pròpia 
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6.2.12. Fitxa 12: Seguiment de @OT_oficial i #OT2018 durant l’última 

setmana d’OT 2018 

Taula 21. Fitxa 12: Seguiment de @OT_oficial i #OT2018 durant l’última setmana 

d’OT 2018 

Font: Elaboració pròpia 
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