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RESUM

Amb l’arribada de noves plataformes digitals en temps real estan aflorant

diferents maneres de gaudir de sèries, pel·lícules o documentals. Com a

conseqüència, els hàbits de consum de productes audiovisuals estan canviant.

El present treball d’investigació aprofundeix en la plataforma líder Netflix per

analitzar els canvis en els hàbits de consum audiovisual entre els joves,

concretament de Barcelona. Amb aquest objectiu es planteja un recorregut des

dels inicis on els nostres avantpassats es comunicaven a través dels senyals

de fum fins al streaming, centrant-nos en el cas de Netflix. S’analitza com

estan canviant aquests hàbits de consum mitjançant un estudi teòric amb

metodologia qualitativa, un focus group amb una mostra representativa de 8

barcelonins/es d’entre 18-35 anys. Gràcies al desenvolupament del marc teòric

i a la realització d’aquesta tècnica qualitativa, he pogut corroborar que

antigament el consum audiovisual formava part de les nostres relacions i avui

dia s’està convertint en una activitat més individual. Fet que crea enyorança

entre alguns dels consumidors. També s’ha pogut comprovar com aquesta

plataforma és una de les principals propulsores del binge-watching, el que es

coneix com a marató de sèries o pel·lícules. Dediquem moltes hores del nostre

temps a Netflix perquè la sensació de llibertat que aquesta ens transmet a

l’hora d’escollir el contingut audiovisual ens fa sentir còmodes. Dit d’una altra

forma, ens fa creure que estem fent amb el nostre temps allò que realment ens

ve de gust i això fa que continuem sent fidels consumidors. És aquesta

satisfacció personal la que ens ha motivat inconscientment a canviar els hàbits

de consum audiovisual.

PARAULES CLAU
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Focus Group
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ABSTRACT

With the arrival of new real-time digital platforms, different ways of enjoying

series, movies, or documentaries are emerging. As a consequence, the

consumption habits of audiovisual products are changing. The present research

paper focuses on the leading platform Netflix to analyze the changes in

audiovisual consumption habits among young people, specifically in Barcelona.

With this objective in mind, we propose a journey from the beginnings when our

ancestors communicated through smoke signals to streaming, focusing on the

case of Netflix. We analyze how these consumption habits are changing

through a theoretical study with qualitative methodology, a focus group with a

representative sample of 8 Barcelona citizens aged 18-35. Thanks to the

development of the theoretical framework and the realization of this qualitative

technique, I have been able to demonstrate that in the past the audiovisual

consumption was part of our relationships and nowadays, it is becoming a more

individual activity. A fact that is creating a sense of eagerness among some of

the consumers. It has also been proven that this platform is one of the main

drivers of binge-watching, what is known as a marathon of series or movies. We

dedicate many hours of our time to Netflix because the feeling of freedom it

conveys when it comes to choosing audiovisual content makes us feel

comfortable. In other words, it makes us believe that we are doing with our time

what we really like, and that makes us continue to feel loyal consumers. It is this

personal satisfaction that has unconsciously motivated us to change our

audiovisual consumption habits.

KEYWORDS

Netflix I Consumption habits I Audiovisual consumption I Young people I Barcelona I
Streaming I Focus Group
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1. INTRODUCCIÓ

Remuntant-nos a l’època moderna, en el punt on s'albira la transformació de

l’era industrial, Walter Benjamin (1989b) ja advertia sobre l'impacte que aquest

canvi de paradigma estava produint en la nostra percepció, anomenant aquesta

nova realitat com a sensorium. Aquest concepte, que podria ser vàlid també ara

per descriure la constant revolució tecnològica en el qual ens trobem immersos,

i que s’ha accelerat de forma exponencial especialment arran de la irrupció

d’Internet a les nostres vides, ens pot ajudar a comprendre les noves

disrupcions perceptives que impliquen. Com l'ús constant de pantalles i noves

interfícies en els serveis de consum de continguts audiovisuals en streaming,

provocant canvis tant en els nostres hàbits i patrons de consum en cinema i

sèries de televisió com en la mateixa percepció del nostre entorn.

En l’actualitat, sense donar-nos compte estem completament envoltats de

tecnologia, els dispositius amb pantalles són part del nostre entorn diari.

Aquests temps on l'era digital ha arribat en tots els àmbits, ens veiem immersos

davant d’un dels reptes més grans, el món de la tecnologia. Per tant, l'era

digital ha revolucionat la nostra manera de comunicar-nos, de relacionar-nos

amb amics i persones del nostre entorn laboral, d'obtenir informació, ha generat

noves vies i formats de cercar notícies, i ha creat noves formes d'oci.

El tema que tinc intenció d’abordar en el meu Treball de Fi de Grau de la UOC

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) són els nous hàbits de consum

audiovisuals enfocats en els joves de Barcelona. L’objectiu principal d’aquest

projecte és el d’aprofundir i plantejar un treball en la modalitat d’investigació

empírica, especialment de la plataforma d’entreteniment i servei per subscripció

anomenada Netflix.

«Sent aquesta una de les plataformes de vídeo sota demanda que més s’ha

popularitzat, ha aconseguit posicionar-se com l'aplicació amb més abast a

escala mundial respecte la competència.
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Brinda servei en línia a la carta de productes com: pel·lícules, sèries,

documentals, i telenovel·les, per un preu mensual fix i sense publicitat, també

permet connectar-se des de diferents dispositius que tinguin accés a la

plataforma a través d'Internet». (Siri, 2016).

Al llarg del temps, gràcies a aquesta creació, la plataforma ha provocat que

sorgeixin noves maneres de relacionar-se amb l'entorn, i que també les

persones estableixin diferents tipus de relacions socials al voltant de la xarxa.

També parlem d’un reflex de l'adaptació de la comunicació de masses als

canvis socials, on les marques de distribució de contingut audiovisual com

Netflix es dirigeixen a una audiència activa, segmentada i heterogènia. (Neira,

2020).

Gràcies a l’ús de la modalitat d’investigació teòrica amb una metodologia

qualitativa podré investigar en profunditat sobre aquest interessant tema. Per

què? Perquè el que pretenc és respondre determinades preguntes i supòsits

previs mitjançant l'experiència o l'observació de la realitat.

Cal dir que gran part d’aquesta recerca s'obtindrà mitjançant una de les

tècniques de recollida de dades més efectiva pel meu treball: el Focus Group.

Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte per a poder explicar amb

arguments aquesta qüestió descrita anteriorment, i per això considero que

resultarà clau estudiar els diferents perfils d’usuaris/consumidors. La meva

motivació respecte la present recerca es basa en formar part dels milions de

consumidors de la plataforma, ser jove i  viure a Barcelona.

En altres paraules, amb aquest treball m’agradaria aproximar-me el màxim

possible als joves usuaris/consumidors de Barcelona i, aconseguir entendre el

com i el que pensen respecte a aquests nous hàbits de consum audiovisual.
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1.1  Justificació de l’elecció del tema

L’acció de comunicar-nos ha anat evolucionant al llarg del temps, adaptant

noves formes, usant diferents mitjans i, també, sent utilitzada per tota classe de

mètodes. Una de les seves funcions al llarg de la història ha estat dissuadir,

captivar, convèncer i, fins i tot, manipular la societat.

Arran de veure una exposició de Lluís Vidaña (2020) anomenada “Els set

pecats digitals”, on l'autor esmentava “Veient l’exposició, reflexionem sobre els

nostres propis comportaments com a criatures digitals traslladant els set pecats

capitals de la tradició catòlica a l'àmbit digital. Hàbits arrelats a la nostra

societat que ara s'amplifiquen arribant a tota mena de població gràcies a l'ús de

les tecnologies de la comunicació”, al meu cap es va encendre una llum.

Des d’aquell moment, un munt de conceptes s’intercalaven entre ells per trobar

un fil conductor entre aquests, però no el trobava. Per aquesta mateixa raó, he

decidit centrar l’eix del treball de fi de grau en Netflix i tots els canvis d'hàbits

que la societat i la plataforma ens estan provocant.

Pel que fa a l’interès, l'elaboració d'un estudi sobre aquesta matèria està

justificat pel caràcter actual de la temàtica i la gran popularitat que han adquirit

les diferents alternatives de distribució de contingut en els darrers anys.

Juntament amb això, la repercussió incipient de les plataformes internacionals

en mercats com l'espanyol ofereixen la possibilitat d'explotar un nou nínxol de

mercat amb moltes oportunitats.

Amb aquesta, pretenc aportar més coneixements dels que fins ara podem

trobar en línia, intentant donar una bona resposta a tota la sèrie de dubtes que

em plantegen els nous hàbits de consum dels joves a Barcelona.

Convé ressaltar que tractaré un tema que està en el boca a boca de la societat,

com és aquesta gran plataforma de contingut audiovisual digital, una novetat

que es coneix molt superficialment pels joves als quals investigo i serà molt

interessant endinsar-s’hi en la qüestió. Perquè sí, la gran part de la població

escolta la paraula Netflix i pot arribar a explicar-nos què és però potser no anar

més enllà de la simple terminologia.
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Per aquest motiu, vull ser una altra estudiant que contribueix aportant el seu

granet de sorra en aquest debat sobre els possibles consums més enllà d’una

simple plataforma, igual que ho han fet altres autors com l’Elena Neira, la Judith

Clares o el Jordi Sánchez. I aquí entro jo en joc, la pertinença, poder demostrar

la necessitat de saber que hi ha darrere de tot aquest món.

Com anteriorment he comentat, a escala individual em plantejo el canvi de

consum audiovisual que s’està produint respecte als meus pares i per aquesta

raó, sent una realitat tan pròxima, he considerat que la realització d’un focus

group acotat a Barcelona entre joves de 18-35 anys és el més idoni.

Alhora, hi ha molts experts que fan recerques sobre el tema i personalment,

observant el meu entorn, se'm plantegen certes qüestions interessants que

m’agradaria visibilitzar i aprofundir amb la investigació d’aquest treball.

Finalment, considero que enfocar el meu treball en aprofundir sobre quina és

l'actual utilització de Netflix en el món digital pot ser rellevant dins l’àmbit de la

comunicació, sobretot per poder conscienciar a la ciutadania de quan a prop i

de tot el que saben de  nosaltres i el rerefons que poden tenir.

1.2 Preguntes de la recerca i/o hipòtesi

Com anteriorment he explicat, en aquest estudi vull poder reflectir la idea d’una

gran transformació en el consum de contingut audiovisual tradicional dels joves

de Barcelona amb l'aparició de les noves fórmules que estan actualment a

disposició dels consumidors, centrant-nos en la plataforma Netflix.

La hipòtesi sota la qual es farà aquest treball de recerca acadèmica és que la

plataforma de streaming Netflix està provocant una sèrie de canvis en els

hàbits de consum del contingut audiovisual, centrant-nos en els joves de

Barcelona. De la mateixa manera, constatar si la plataforma de reproducció en

línia, com és l'eix central del treball amb el cas de Netflix, cobreix aquestes

noves necessitats i de quina manera ho aconsegueix.
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Gràcies a aquesta hipòtesi, les preguntes a les quals vull donar resposta són

les següents:

● Quina mena de canvis estan experimentant els joves en els hàbits de

consum audiovisual?

● Netflix és una de les plataformes causants d’aquest canvi?

● Estem davant d’una nova plataforma de streaming que cobreix les

nostres noves necessitats com a usuaris? De quina forma ho fa?

L’estructura del treball assenyala que ens trobem davant d’una nova era on les

necessitats i els desitjos són cada vegada més digitals i, en conseqüència, la

comunicació es troba en constant canvi. Aquesta nova era és de caràcter

multidimensional, motiu pel qual vivim en una època de fragmentació.

1.3 Objectius

La present investigació té un objectiu general i és investigar sobre el canvi dels

hàbits de consum audiovisual causats arran de la popularització i la

implementació de plataformes com Netflix, a partir dels joves de Barcelona.

Per assolir l'objectiu principal de l'estudi cal analitzar i assolir una sèrie

d'objectius secundaris, com ara:

● Identificar el canvi del comportament entorn el consum audiovisual a

causa de la irrupció de Netflix.

● Analitzar els canvis de conducta del consum audiovisual que fan els

joves a Barcelona.
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2. METODOLOGIA

El punt de partida teòric d'aquest estudi el prendré fent un repàs de la

comunicació, des dels senyals de fum fins al concepte anomenat streaming.

Cal ressaltar que, gràcies a aquest punt introductori, aconseguiré una

vinculació directa amb conceptes contemporanis com els 7 pecats digitals de

Lluís Vidaña. Els estudis teòrics “Netflix como objeto de investigación en los

Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación” del professor

Jordi Sánchez Navarro de la UOC, han tingut un pes important en la

fonamentació teòrica d’aquest apartat.

A partir d’aquí podré aprofundir en les dinàmiques pròpies de camps, la

comunicació que ens volen transmetre i les necessitats que ens creen. La labor

de documentació i investigació es basa en els referents teòrics que s’amplien a

l’apartat de fonamentació.

La següent part d’aquesta recerca serà on desenvoluparé l’objectiu principal

d’aquest projecte: aprofundir i plantejar un treball en la modalitat d’investigació

teòrica amb una metodologia qualitativa. Amb aquest estudi el que pretenc és,

a través de l’experiència o observació de la realitat, respondre certes qüestions

i suposicions prèvies. Tanmateix, la paraula teòrica vol dir que una petita part

de la informació que fonamenta aquest estudi s’obtindrà mitjançant un estudi

previ de Netflix. Per altra banda, acabarem aquesta amb la realització un grup

de discussió 1 (Focus Group).

En tractar d’una tècnica qualitativa he hagut d'organitzar una discussió entre un

grup de vuit persones (quatre homes i quatre dones) d’entre 18 i 35 anys que

visquin a Barcelona i siguin usuaris de Netflix, ja que considero que seran els

que més em podran ajudar.

1 Aquesta és una tècnica d’investigació de mercat que s’utilitza, generalment en l’àmbit de la publicitat,
per conèixer les opinions d’un grup sobre un producte o servei.
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A través de l’anàlisi del discurs de tots els participants podré aconseguir una

interpretació ben concisa sobre les necessitats d’aquesta gran comunitat.

Abans de començar a endinsar-me en el gran repte, vaig estar investigant

sobre previs grups de discussió que tractessin els hàbits de consum

audiovisual dels joves a Barcelona respecte a la plataforma de streaming

Netflix, però com era d’esperar, no n’he trobat cap que s'assemblés.

Aquesta també va ser una gran motivació des dels inicis del treball perquè vaig

veure com el meu granet de sorra podria aportar una nova investigació

qualitativa d’una mostra petita però de forma original.

A continuació, exposo la planificació desglossada en 5 punts que he anat fent

servir al llarg d’aquests mesos:

1) Determinar el propòsit

Per començar amb l'estructura d'una tècnica amb certa magnitud és important

definir-ne el propòsit identificant la informació que vull arribar a obtenir del grup

d'enfocament.

Les primeres setmanes em vaig fer algunes preguntes a mi mateixa com ara:

Quin és el tema principal a tractar, Netflix, els hàbits de consum o un conjunt

de les dues? Quin és l'objectiu o propòsit d'avaluar a aquest petit fragment de

la comunitat? Què cal saber per fer front aquesta tasca? Un cop havent

determinat les preguntes primàries, pot començar a decidir quina mena de

dades necessitaria.
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2) Selecció i mida del públic objectiu

En aquest punt on ja sabia amb quin propòsit anava a enfocar el grup focal, per

assegurar-me d’una selecció de participants vaig haver de seleccionar-los de

forma acurada i sense presses.

Primerament, pensava en un grup molt divers on gairebé no tinguessin cap ni

una similitud, però és ben cert que, per capturar diferents opinions, necessitava

fer-los sentir còmodes. Per aconseguir-ho vaig utilitzar la tècnica anomenada

mostra de convivència: aquella on els individus són seleccionats perquè són

fàcils de trobar, com en el meu cas, extrets del meu entorn més proper de

l’entorn laboral. Aleshores vaig enviar per correu electrònic una enquesta a 15

persones que vaig considerar possibles candidats, una forma per aconseguir

que tots tinguessin certes característiques base a precisar: Viure a Barcelona,

tenir entre 18 i 35 anys i finalment, ser consumidors de Netflix.

Un cop obtingudes totes les enquestes vaig seleccionar a 8 participants:

- ALÍCIA: divuit anys, estudiant del Grau d’Infermeria, viu amb els seus

pares a Gràcia des de fa més de deu anys, de classe social mitjana.

- XAVI: trenta-quatre anys, llicenciat en Història i estudiant del Grau de

Comunicació. En l’actualitat comparteix pis amb 3 amics de la infància a

Horta Guinardó posicionant-se a una classe social mitjana.

- MARIONA: trenta anys, llicenciada en Relacions Laborals. A hores d’ara

exerceix com a vetlladora i monitora de menjador a l’escola primària. Viu

des de fa quinze anys a Barcelona, tot i això, es continua considerant de

poble. Forma part de la classe social baixa-mitjana.

- GUILLEM: vint-i-set anys, llicenciat en Dret i vivint a plena Bonanova,

es considera de classe social  mitjana-alta.
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- LAIA: vint-i-quatre anys, estudiant del Grau de Psicologia, viu amb la

seva mare a Passeig de Gràcia, considerant-se una noia jove que

pertany a una classe social alta.

- ALEJO: vint-i-dos anys, opositor de mosso d’esquadra, viu amb la seva

parella al Born. Sempre ha pensat que es troba en una classe social

baixa-mitjana.

- ARIADNA: vint-i-nou anys, estudiant del Cicle Superior de Màrqueting i

Publicitat, viu amb la seva germana petita a Diagonal Mar,

considerant-se d’una classe social mitjana.

- DAVID: trenta-un anys, llicenciat en Enginyeria Elèctrica, viu amb el seu

pare a Francesc Macià. Es cataloga com una persona de classe

mitjana-alta.

3) Guia per a la introducció i les preguntes

Vaig crear una petita guia perquè considerava necessari apuntar totes les

pautes i les preguntes a seguir, tant a la primera part introductòria com al llarg

de tot el grup focal. Com a conseqüència, les preguntes estan classificades en

diversos grups:  introductòries, de transició, clau i resum-opinió.

Les preguntes introductòries serveixen per ajudar a les persones a introduir-se

al grup i trencar el gel, com és l’exemple de: recordeu quan i com us vau

assabentar que existia Netflix? Per fer que els participants es coneguessin

entre ells i arribessin a sentir-se còmodes i relaxats, se’ls hi van realitzar tres

preguntes personals per saber com es deien, quina era la seva edat (si és que

volien comentar-la) i la seva formació juntament amb la situació laboral actual.

Una vegada havent-se escoltat entre tots i totes, vam començar amb la ronda

de preguntes de transició.

20



Les preguntes de transició podem semblar introductòries, però es diferencien

en el fet que aquestes contenen parts clau en el desenvolupament de la

investigació, com és: de quina forma consumiu Netflix? Diàriament,

setmanalment, ocasionalment? Al transport públic o a casa? Des del mòbil,

ordinador, tauleta, tele? Sols, acompanyats?

Tot seguit tenim les preguntes clau (amb les que s’obté informació 100%

subjectiva per poder analitzar-la) que acaben sent totes les restants excloent

l’última. Aquesta pregunta està pensada en format resum-opinió (amb la que

més s’ha de meditar abans de respondre) per poder veure si algun participant

ha canviat d’opinió.

4) Duració

La duració del grup focal va tenir una continuïtat d’uns 55 minuts

aproximadament. Aquesta va ser molt amena, tots els participants van ser

cooperatius i en menys d’una hora van poder respondre a totes les qüestions

plantejades.

5) Mètode d’extracció de la informació

Finalment, ens trobem en la forma en què s’extreu la informació per a poder

aconseguir uns resultats. Per norma s’acostuma a necessitar a un moderador,

que farà de guia i ajudarà a fer que es respectin les normes mínimes, i a una

altra persona que prengui apunts de tot el que es parla. En el meu cas, vaig

poder gestionar jo sola els dos papers: mentre apuntava a l’ordinador el que

deien ho enregistrava amb el mòbil per després poder-ho interpretar.
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3.1  Fonamentació

Per tal de crear una base teòrica consistent i abans de començar a

desenvolupar els diferents apartats que s'inclouen a l’estudi, la primera part

consisteix en una cerca bibliogràfica de referents.

L’esborrany inicial de l’índex neix d’una pluja d'idees i una posterior tria de les

paraules considerades indispensables per formular al treball. Descartant-ne

una desena, les restants ha servit per establir el marc teòric:

- Comunicació actual?

- Canvis de conducta/comportament arran de la irrupció de les

plataformes de streaming

- Hàbits de consum audiovisual

- Netflix

- Revolució del sector de l'entreteniment de l’entrada de nous actors com

les plataformes de reproducció en línia

Una vegada acabada aquesta primera fase, he dividit la base en una anàlisi

bibliogràfica relacionada amb l'àrea de recerca de paraules escollides.

El primer referent teòric consultat va ser la trilogia “L’era de la Informació” de

Manuel Castells (2003), amb la qual vaig poder descobrir quina era la

procedència del concepte “comunicació”. Mitjançant la lectura de la trilogia,

l’autor ens deixa entreveure el món en el segle XX a través d’una anàlisi en

profunditat de les etapes històriques i l’ús de conceptes relacionats entre si.

Aquests conceptes acaben construint el que avui dia coneixem com l’era de la

informació.

En segon lloc, “Software Takes Command” de Lev Manovich (2013) m’ha ajudat

a veure una visió totalment realista sobre les mutacions de l’ecosistema als

mitjans de comunicació.
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Una altra font de consulta ha sigut la revista de la RUA anomenada

Mediterrània Comunicació (2022), concretament la titulada “Las Plataformas de

contenidos audiovisuales y el producto placement: el caso Netflix”.

Gràcies a aquesta, he pogut trobar respostes a molts dels objectius secundaris

prèviament exposats.

Cal dir que, un clar exemple de la infinitat de recursos que podem aconseguir a

la xarxa és la videoconferència TEDxUPF sota el títol “Tú no decides lo que ves

en Netflix” que he pogut visualitzar de l’Elena Neira (2019).
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3.2 La comunicació des dels senyals de fum fins a l’streaming

Cada instant, a tota la terra, tenen lloc milions d'accions comunicatives

simultànies; algunes de forma conscient i tantíssimes, d'altres imperceptibles,

totalment inconscients i potser insignificants. La història de la comunicació es

remunta als orígens de la mateixa humanitat i forma part de la nostra essència

com a éssers humans: Comunicació no verbal, monòlegs, diàlegs i converses,

expressions artístiques i gràfiques.

Senyal de fum, publicitat, mitjans informatius i aparença. Tot plegat amb un tret

definitori, un paradigma comú: la identificació d’una sèrie de factors que

integren qualsevol classe d’acte comunicatiu.

L’anàlisi d'aquests elements de comunicació és el pilar central de diverses de

les principals teories de la comunicació (Shannon Weaver, Laswell,

Habermas...).

I és que el segle XX va ser una era de comunicacions explosives; no només els

mitjans i els canals, sinó també l'estudi de la disciplina, construint-la dins l'àmbit

de la ciència.

La humanitat sembla haver-se adonat que allò que havia conviscut amb ella

des de sempre, allò que havia format part de la seva mateixa manera de ser i

de fer, ara cobra una importància cabdal. Encara que mai no hagi deixat d'estar

viva, ha nascut la comunicació.

I així com la comunicació forma part de la nostra vida des que naixem fins que

morim, també és present en tots els àmbits en què ens desenvolupem

individualment i professionalment: família, escola, lleure i treball.

Per acabar, cal fer esment al pas del cinema com a entreteniment socialitzador

en les sales de cinema a endinsar-nos a un entreteniment molt més

individualitzat que pivota sobre dispositius personals com es fa a través de

Netflix.
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«A conseqüència dels avenços tecnològics, la digitalització i internet, hi han

noves formes d'accés al contingut audiovisual fora de les sales de cinema com

són les plataformes de vídeo sota demanda. A través de la transmissió

contínua, permet la distribució i l'exhibició digital de contingut multimèdia des de

casa».  (Moguillansky, 2016).

3.3  Netflix, la plataforma líder

Netflix és un servei de reproducció en línia que funciona mitjançant subscripció

i permet als usuaris veure sèries i pel·lícules sense anuncis a través de

qualsevol dispositiu connectat a internet. També es poden descarregar sèries i

pel·lícules a qualsevol dispositiu iOS, Android o Windows 10 i veure-les sense

necessitat de connexió a la xarxa.

El contingut de Netflix varia segons la regió, i pot canviar amb el temps. La

seva oferta inclou una gran varietat de guardonats, títols originals de la

plataforma, sèries, pel·lícules, documentals i molt més.

Com més contingut vegis, més s'ajusten als teus gustos les recomanacions de

sèries i pel·lícules que et proposa el sistema.

És una plataforma molt senzilla d’utilitzar: el client/a inicia sessió i el sistema

emmagatzema i reprodueix una còpia temporera del que hem seleccionat, el

que ve sent fer streaming. Significa que els fitxers no s'emmagatzemen a

l'equip de l'usuari, sinó que aquest rep un stream o flux de dades. Aquests

només van ocupant fraccions d'emmagatzematge temporal anomenades

buffers, i alhora són reproduïts (Neira, 2015).

Avui en dia es pot veure Netflix a través de qualsevol dispositiu connectat a

internet que compti amb l'aplicació, com per exemple, Smart TV, consoles de

videojocs, reproductors multimèdia, descodificadors, telèfons intel·ligents i

tauletes. També podem veure Netflix al nostre ordinador, a través d'un

navegador d'internet.
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3.3.1 Una història d’èxit

Netflix va ser fundat per Marc Randolph i Reed Hastings, dos directius d'una

empresa de programari a Silicon Valley, fa més de vint anys: l'agost de 1997 a

Califòrnia (Estats Units). Seguint l’estratègia que va fer servir Jeff Bezos,

fundador d’Amazon, van valorar quin tipus de productes es podrien

emmagatzemar fàcilment. Es van decidir per un format nou que estava

començant a implantar-se: el DVD.

Després d'algunes proves envinant-se discos un a un altre per correu, van

decidir que podia funcionar. El 1998 Netflix començava a operar, venent DVD

en línia amb opció a llogar-los també.

El lloguer funcionava de manera semblant a un videoclub tradicional. A través

de la web podies triar quina pel·lícula t'interessava més, rebre-la a casa en dos

o tres dies i tornar-la de franc amb un sobre que s'hi incloïa.

Més endavant es van anar afegint millores, com un sistema de recomanació

intel·ligent que, basant-se en les teves opinions, et suggeria noves pel·lícules,

tarifes planes que incloïen un nombre determinat de lloguers al mes o fins i tot

l'eliminació del termini de devolució.

El 2007, Netflix va començar a oferir un servei nou anomenat watch now. Ara,

a més de llogar pel·lícules en DVD, en podies veure algunes al teu ordinador

per streaming sense haver d'esperar el termini de dos dies per rebre-la al teu

domicili.

Al principi, aquest servei estava limitat segons el pla de subscripció que

tinguessin. Les persones van deixar de consumir tant els CD i van començar a

adonar-se que la reproducció en línia era més rendible i més simple.

El nou model va ser un èxit complet. En les setmanes següents, milers de nous

subscriptors es van sumar a la plataforma.

Mesos més tard, Marc Randolph va implementar un algorisme que

s'encarregava d'estudiar els gustos de l'usuari per recomanar-li les pel·lícules

que li podrien interessar, cosa que els motivava a mantenir la seva subscripció

per poder veure totes les pel·lícules de la llista de desitjos.

28



Amb l'arribada de noves tecnologies i la massificació d'internet moltes persones

començaven a canviar la manera de consumir continguts.

Guiats per l'èxit de plataformes com YouTube, van decidir migrar el model de

negoci de la plataforma al streaming i van desenvolupar la tecnologia

necessària perquè els usuaris poguessin veure les pel·lícules connectades a

internet sense necessitat de descarregar-les.

Imaginaven que en el futur les persones no haurien d'esperar que els DVD

arribessin a les portes de casa seva i simplement podrien connectar-se en línia

i veure qualsevol pel·lícula immediatament.

L'any 2011, un any després que Blockbuster es declarà en fallida, Netflix arriba

als 20 milions de subscriptors.

Tot i l'èxit de la seva estratègia, algunes de les decisions de la companyia de

Hastings no van tenir l’èxit esperat.

El 2011, Netflix va anunciar que pujaria el preu de la seva subscripció en un

60% i que es dedicaria completament al servei de reproducció digital, migrant el

seu servei de lloguer de DVD a una nova plataforma anomenada Quickster.

Aquest fet va tenir una alta desaprovació i li va costar a la companyia la pèrdua

de 800 mil subscriptors; així que Reed no va trigar a adonar-se de l'error i

rectificar-ho, oferint disculpes públicament i dedicant-se a millorar la qualitat del

servei de reproducció en línia.

Netflix continuava creixent, però Reed es va adonar que eventualment

naixerien competidors i que les grans cadenes de televisió optarien per migrar

al servei de reproducció mitjançant internet en el futur.

Aquest fet podria deixar Netflix sense els drets de gran part del seu catàleg,

així que la millor manera de competir amb aquest panorama era crear contingut

exclusiu per a la plataforma.
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Aleshores, comença la producció d'una sèrie de 13 episodis anomenada House

of Cards, que va ser llançada exclusivament a la plataforma el 2013 i de la

qual, extreuen la característica melodia de la plataforma.

Al moment de llançar-la, Reed va pensar que, a diferència de les cadenes

televisives que llançaven un episodi cada setmana per mantenir l'expectativa

del públic, Netflix llançaria tots els capítols de la temporada el mateix dia; així,

els usuaris poden veure-la de principi a fi en unes poques hores si així ho

desitjaven, punt important que s’analitzarà més endavant.

L'any 2014, Netflix ja comptava amb quatre produccions exclusives i n'estava

desenvolupant diverses més.

El seu catàleg era de més de 8 mil títols entre sèries i pel·lícules. Per aquell

moment, la plataforma havia superat els 40 milions de subscriptors i va anar

clarament guanyant-ne de nous i un lloc molt rellevant internacionalment.

Per la pandèmia per COVID-19, que va sorgir a principis de l'any 2020 i davant

la necessitat de l'aïllament preventiu, segons l’informe de Mercadotecnia

(2020):

«Els subscriptors de la plataforma van augmentar considerablement i les

accions de la companyia es van disparar per a l'abril de l'any 2020.»

Actualment, Netflix compta amb més de 180 milions de subscriptors, funciona

a gairebé tots els països arreu del món. Aquesta plataforma s'ha convertit en

una de les companyies d'entreteniment més grans de la història i inverteix gran

part dels seus guanys en la producció de sèries i pel·lícules que compten amb

una alta qualitat, excel·lents actors i històries memorables.
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Gràfic 1: Nombre total de subscriptors de pagament de Netflix a la

regió d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica (EMEA) entre 2017 i 2021.

Font: Orús, A. (2022) Statista

Gràcies a l’estudi realitzat per Abigail Orús (2022), sabem que des de l'arribada

a Europa, l'Orient Mitjà i l'Àfrica, el nombre anual de subscriptors de pagament

de Netflix no ha deixat d'incrementar-se.

D'aquesta manera, comptava amb més de 74 milions d'abonats als seus

serveis a la regió a tancament del 2021. Aquesta dada va suposar un increment

d'uns 7,3 milions respecte a la quantitat de subscriptors registrada per la

plataforma nord-americana de streaming durant l'any anterior.

3.3.2  La competència directa de Netflix

Netflix és una plataforma líder en comparació a la resta de competidors, per

aquest motiu, és totalment necessari saber quines altres plataformes de

reproducció en línia hi ha. A grans trets, podem citar les següents plataformes:

- Prime Video: servei de transmissió de pel·lícules i sèries creat i

administrat per Amazon.
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La plataforma ofereix milers de títols als membres de Prime Video

mensualment o anualment sense cost addicional.

- Disney+: servei de reproducció en línia propietat de The Walt Disney

Company que ofereix pel·lícules, sèries, etc., destinades principalment a

un públic més infantil.

- HBO: cadena de televisió per subscripció anual nord-americana,

propietat de Warner Bros Discovery.

- Movistar+: plataforma de televisió de pagament espanyola afiliada a

Telefònica. Emet per fibra, ADSL i satèl·lit, disponible com a app per a

dispositius mòbils.

Gràfic 2: Plataformes de streaming preferides a Espanya

Font: Roa, M.M. (2021) Statista

Gràcies a l’estudi realitzat per Mònica Roa (2021), podem observar com el 79%

dels clients de serveis de streaming de vídeo entrevistats a Espanya van

utilitzar Netflix. Amb gairebé una xifra igual, Amazon Prime va obtenir el 77%,

quedant-se molt a prop de la gran plataforma. Respectivament, com a clients

fidels a força distància ens trobem amb Disney, HBO i Movistar+ amb més d’un

30%.
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3.3.3 Magnitud i influència a Espanya

Netflix és una multinacional que arriba fins a 190 països. Segons l’estudi

Impacto del modelo Netflix en el consumo cultural en pantallas: Big Data,

Suscripción y Long Tail de l’Elena Neira (2020), el 15% del trànsit mundial que

hi ha a la xarxa en l’àmbit global, és Netflix.

Aquesta plataforma de contingut audiovisual ha entrat a les nostres vides. Avui

dia, és present al nostre televisor, al nostre telèfon intel·ligent o la nostra

tauleta. La gent es connecta a la plataforma de camí a la feina, de camí a casa,

en vols. Poques vegades hi ha alguna interacció social en la qual no s'esmenta

una sèrie d'aquesta plataforma, i a tots ens ha robat alguna hora de son

(gràcies a la reproducció automàtica de capítols).

Tanmateix, val la pena reproduir la pregunta de l’entrevista que Lídia Oñate li va

fer a l’Elena Neira respecte a la Infidelitat de la plataforma (2021):

- En el cas de Netflix, actualment hi ha centres de producció arreu del

món, inclosos els països del sud d'Europa. ¿Espanya s'ha tornat un país

clau en la seva estratègia?

- Espanya sempre ha estat una gran potència de contingut original, fins i

tot va donar lloc a un sistema de vendes de format força important: es

venien les idees perquè després els països fessin les seves diferents

adaptacions [...] com va passar amb La casa de papel, que va seduir a

audiències molt diverses de tot el món. (Neira, 2021)

Per finalitzar amb aquesta introducció sobre la història de Netflix, afegir que es

pot fer una clara comparació i veure l'evolució d’aquesta plataforma (sense

esmentar-la com a tal) totalment reconeguda en el llibre La cultura en el món

de la modernitat líquida (2011) de Zygmunt Bauman, com he citat anteriorment.
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3.3.4  L’ús del neuromàrqueting a Netflix

L’aplicació del que se'n diu neurociència al màrqueting és el neuromàrqueting.

És a dir, són activitats de màrqueting o de recerca de mercats que utilitzen els

mètodes i tècniques emprats a la neurociència, per tal de resoldre els mateixos

problemes que es resolen en altres disciplines del màrqueting.

Tenint en compte que Netflix ofereix un servei de subscripció, una de les

majors capacitats que tenen és que els seus clients potencials estiguin

còmodes amb les decisions d'obtenir-la.

Una de les principals preocupacions que tenen els seus clients ideals és la por

a oblidar-se de cancel·lar el servei si realment no la fan servir.

«Aquest sentiment pren el nom d'aversió al risc i és bàsicament la tendència a

preferir un resultat segur a una aposta amb un valor esperat superior o igual».

(Serendipity Marketing, 2022)

Aleshores, què fa Netflix per superar aquest sentiment?

«A la seva pàgina web, Netflix supera aquest patró de comportament

subconscient explicat clarament que, passat el període en què podràs provar el

servei de forma gratuïta, t'enviarà un recordatori tres dies abans perquè puguis

donar-te de baixa si no t'ha agradat el servei».(Serendipity Marketing, 2022).

Imatge 2: Període servei gratuït de Netflix

Font: Netflix (2022)
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Un altre detall interessant usat per aconseguir una sensació de confort, segons

l’estudi de l’agència Serendiptiy (2022), és l'ús de la paraula gratis a la seva

pàgina de venda.

«Aquesta paraula és molt eficaç com a imant principal, ja que elimina la

responsabilitat inicial dels teus clients potencials perquè puguin conèixer-te

millor a tu i als teus serveis sense comprometre’s del tot. Netflix ho sap molt bé

i fa ús de  la paraula Free Three rimes en un espai amb un petit text. Això té el

poder de destacar aquesta paraula i enganxar-la al cap de l'usuari, influint

positivament en la seva presa de decisions.» (Serendipity Marketing, 2022)

A més, moltes persones sentim que hem de tornar el favor si rebem alguna

cosa gratis.

Per tant, presentar el seu públic objectiu per provar el servei de forma gratuïta,

probablement induirà a què la gent valori el servei encara més i acabi volent

pagar la subscripció mensual un cop finalitzi la prova gratuïta.

Segons l’estudi Serendipity Marketing (2022), tots i totes creixem associant

cada color amb accions i sentiments concrets. Això vol dir que també els colors

poden influir en la presa de decisions de les persones.

Netflix empra el color verd a la barra de procés i el vermell a la crida a l'acció

per a la prova gratuïta. El verd s'associa amb la sensació de confort i calma,

creant una sensació còmoda perquè passin pel procés. El vermell, en canvi,

s'associa amb la determinació i la decisió, l'ús de l'acció estimula els usuaris.

Aquestes són només tres de les moltes tècniques de neuromàrqueting que

Netflix utilitza per generar un alt índex de conversa i tenir una marca coneguda

internacionalment.

D'altra banda, hem de parlar sobre els biaixos cognitius: aquests petits errors

que el cervell comet a l'hora de donar resposta a alguna cosa i que estan

totalment relacionats amb el neuromàrqueting del qual hem estat parlant.
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3.3.5  Els biaixos cognitius que influeixen en les nostres decisions

Com anteriorment comentàvem, els biaixos cognitius influeixen en les decisions

i els judicis propis. Segons un nou estudi, en l’actualitat es classifiquen en 5

petits grups molt coneguts i comuns, els que més es fan servir al servei del

neuromàrqueting digital. (Cano, 2021)

- Efecte arrossegament (conegut també com a efecte bandwagon)

Es basa en una premissa molt simple: allò que la majoria de gent diu i fa

influeix en com tu penses. El teu cervell pensa que si tothom vol o fa alguna

cosa, tu també vols el mateix.

Un clar exemple són totes aquelles pàgines que es basen en reviews, com

Amazon o TripAdvisor.

En el cas de Netflix, si has sentit parlar molt positivament sobre una sèrie o

pel·lícula en concret, et sentiràs “arrossegat” pel que diu la majoria i és molt

probable que acabis visualitzant-la.

- Efecte esquer

Tal com s’explica al llibre “Nuestra mente nos engaña: Sesgos y Errores

cognitivos que todos cometemos” (Matute, 2019) ens trobem amb un dels

biaixos cognitius més interessants. Aquest es basa en el fet que entre 3

opcions triarem l'opció que estigui preparada per ser triada.

En realitat només hi ha 2 opcions, però s'hi introdueix un esquer, és a dir, una

tercera opció que distreu l'atenció del consumidor.

La tercera opció té unes característiques que la fan poc desitjable, motiu pel

qual el producte que volem vendre esdevé el més desitjable. Parlem amb un

exemple molt clar com és Netflix i els seus plans de pagament:
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Imatge 3: Pla de subscripció de la plataforma

Font: Netflix (2022)

Com podem veure a la imatge extreta del pla de subscripció de la plataforma, hi

ha 3 tipus de plans de pagament: el més bàsic, d'uns 8 euros i funcionalitats

força limitades. Seguidament, tenim el pla estàndard que costa uns 12 euros i

ofereix més funcionalitats que l'anterior. I finalment tenim el pla prèmium, que

costa 16 euros i cobreix totes les ofertes possibles a escollir.

En aquests plans hi ha l'opció bona, l'opció lletja i l'opció dolenta. Una d'elles no

hi és perquè la triïs. Si només hi hagués 2 opcions, ens quedaríem amb el pla

bàsic i el pla estàndard, no hi hauria ni rastre del pla prèmium. Segurament

molts triarien el pla bàsic.

Tal com s’indica a Oink (2021), per aconseguir més subscripcions al pla

estàndard, Netflix va introduir el “cimbell”, que és la subscripció prèmium.

Com podem veure, no hi ha gaire diferència entre els dos plans i , en canvi, el

preu sí que varia molt.

«Així que amb aquesta tercera opció, Netflix obté més subscriptors del pla

estàndard, que era el seu objectiu des del principi.

Aleshores, des d’aquest estudi han arribat a la següent conclusió:  si algú agafa

la subscripció prèmium, està agafant l'opció “dolenta”». (Cano, 2021)
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- Biaix d’autoritat

Es basa en la idea que ens fiem més i confiem més en aquelles persones que

considerem d'alguna manera figures d'autoritat. És a dir, ens sentim influenciats

per la informació que prové d'algú que és un expert.

Aquest biaix en el màrqueting digital el veiem clarament a la figura dels

influenciadors. Si aquests estan creixent tant i acaparant l’atenció de totes les

marques és perquè tenen aquest efecte en els seus seguidors.

Quan una persona influent recomana una marca o un producte,

automàticament es converteix en una figura experta, i això influeix en els

seguidors. Aquestes persones es fien i confien en aquesta persona perquè

veuen que té autoritat, i és més probable que acabin comprant allò que està

anunciant.

Clar exemple és el docureallity anomenat Soy Georgina. Un petit conjunt de

capítols on se'ns deixava entreveure la vida quotidiana de la mare, empresària,

influencer i parella del futbolista Cristiano Ronaldo. Amb menys d’un mes, es va

posicionar en el ’top 10’ mundial de la plataforma en streaming. Fins a la data,

ha sigut una de les més vistes, arribant a 58 països diferents, dades que ens

diuen molt sobre  la seva capacitat d'influència. (Brunetti, 2022)

- Efecte mera exposició

En aquest s’analitza l’efecte de mera exposició, que bàsicament diu que

desenvolupem preferència per aquelles coses que veiem més sovint. Com

quan una persona et sembla més maca com més la veus.

La idea és que si estàs més exposat a un estímul, desplegaràs una sensació

de familiaritat amb aquest, com passa amb els menjars nadalencs.

- Biaix d’aversió a la pèrdua

L’últim es basa en la idea que donem més valor a una pèrdua que a un guany.

Al màrqueting digital veiem nombrosos exemples d'aquest biaix cognitiu.
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Què és el que succeeix quan es vol comprar alguna cosa i s’indica que només

hi ha unes quantes unitats en estoc? La majoria de la població tendeix a córrer

per comprar-ho, a causa de la por que esdevé a quedar-se sense el producte.

Segons l’estudi GL (2020), en la plataforma Netflix, aquesta tècnica s’utilitza

creant una sensació que afecta el temps, que mostra la importància del

moment i presenta la possibilitat de pèrdua si no actua de forma ràpida,

mitjançant les paraules com estrena o últimes novetats.

3.4  Nou consumidor: De la Modernitat Líquida fins a la Societat Gasosa

A través de la història, diverses institucions i estructures socials es van

mantenir intactes i inqüestionables, els valors més rellevants d’aquestes eren

l'estabilitat, la unió i la tradició. Però a la nostra realitat, aquests valors, guies i

estructures s’han anat dissolent, donant lloc a la Modernitat Líquida, concepte

elaborat pel sociòleg polonès Zygmunt Bauman, reconegut en l’àmbit mundial

com un dels més grans referents de l'àrea.

- MODERNITAT LÍQUIDA

La modernitat líquida és una categoria sociològica que serveix per definir l'estat

actual de la nostra societat. Bauman la defineix com una figura de canvi

constant i transitorietat, lligada a factors educatius, culturals i econòmics. La

metàfora de la liquiditat intenta demostrar la inconsistència de les relacions

humanes en diferents àmbits, com en el fet afectiu i laboral.

Les xarxes socials hi juguen la seva part, ja que ens permeten connectar-nos

amb tots, però alhora desconnectar-nos quan vulguem: un clic representa un

mur o un pont en les relacions humanes.
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La societat líquida estava en un constant canvi, cosa que generava una

angoixa existencial, on semblava no haver sentit quan es tractava de construir

noves coses, pel fet que el temps i la mateixa modernitat impulsaven la seva

desintegració.

Així trobàvem i, ens continuem trobant, com a raça humana navegant els mars

de la incertesa, sense saber com estarà l'economia demà, si esclatarà una crisi

o no, si comptarem amb feina, si formarem una família, etcètera.

Ara bé, parlem en passat perquè sembla que en l’actualitat, molts autors com

Carlos A. Scolari, catedràtic de Teoria i Anàlisi de la Comunicació Digital

Interactiva del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra,

pensen que estem a un pas més enllà: la societat gasosa. Aquesta es

caracteritza per ser una “més etèria i volàtil com un espai molt més embogit i

accelerat, que deixa enrere l'època daurada i anuncia una nova configuració

cultural, anomenant-la cultura snack.” (Scolari, 2021)

És més, des d'aleshores s’han començat a publicar llibres com “La sociedad

gaseosa” de l’Albert Royo (2017) del que només llegint el pròleg, podem treure

les nostres pròpies conclusions:

«Quan no queda espai per al sòlid, només queda el superficial, l’efímer, el

gasós»

Prenent per contrapartida l’anterior cita, ha sigut la comunicació entre les

relacions humanes l’àmbit que s’ha vist més afectat per aquesta nova societat,

on els rols socials i les institucions han canviat per sempre, sota el lema

d’unions més lliures i sense lligam.

La idea “d'utilitzar i llençar” es va apoderar de les relacions, però avui en dia

està més a prop del que sembla. Som nous consumidors, volem les coses d’ara

per ara mateix, sense esperar ni haver de moure’ns el mínim per aconseguir-ho

i les grans empreses evolucionen al mateix ritme, com és el cas de Netflix.
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3.5 Canvi de conducta: Els set pecats digitals

La invenció d’Internet és un dels esdeveniments més significatius de la història

de la humanitat des de la Revolució Industrial. Els motors d'explosió i les

fàbriques de vapor ens van alliberar de la penúria del treball manual als camps i

ens van proporcionar temps de lleure; ara les anomenades xarxes socials ens

permeten portar i exhibir vides virtuals a escala global. Internet ens ha alliberat

de les limitacions de la nostra identitat física, però no de nosaltres mateixos.

A més, la tecnologia ha canviat les maneres d’ensopegar o caure en sentit

moral, és a dir, de pecar, segons la seva etimologia.

Quina influència ha tingut la revolució digital a la conformació de la
nostra identitat i de la nostra moral?

El món digital ens planteja un nou conjunt de dilemes morals. Amb aquesta

instal·lació, Lluís Vidaña, guanyador del premi Art Jove (2020) reflexiona sobre

els nostres propis comportaments com a criatures digitals traslladant els set

pecats capitals de la tradició catòlica a l'àmbit digital. Hàbits arrelats a la nostra

societat que ara s'amplifiquen arribant a tota mena de població gràcies a l'ús de

les tecnologies de la comunicació.

Vidaña troba la inspiració en les formes de treballar dels grans mestres i

aconsegueix un suggeridor joc de llums i ombres Caravaggio provocat pel

contrast entre la llum natural i la foscor, només interrompuda per la claredat

fosforescent que revela cadascun dels pecats.
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Imatge 4: Exposició dels set pecats digitals

Font:  IB3 Notícies (2020) - Javier Pujol

«La pornografia, el sèxting, el grooming i altres formes de sexualitat en xarxa,

accessibles a qualsevol pantalla amb accés a Internet (luxúria). El desig

irrefrenable de menjar amb imatges gastronòmiques (gola). L'aposta de diners

als jocs d'atzar (avarícia). Les xarxes socials com a lloc d'exposició d'una

realitat fictícia (supèrbia) que provoca frustració en moltes persones per no

poder aconseguir-la (enveja) i on es bolca odi i ràbia (còlera), així com el

consum passiu i perllongat de tota mena de contingut (mandra).»

(Vidaña, 2020)
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3.6 La creació de noves necessitats

«Els desitjos es converteixen en necessitats quan estan recolzats pel poder

adquisitiu. El desig representa la creença del consumidor que el producte

satisfà una necessitat bàsica millor que altres productes del mercat. És

d'aquesta creença que sorgeix el concepte de valor i sorgeix la importància

d'estudiar el comportament del consumidor» (Lachapelle, 2020).

A través de l’estudi realitzat per l’escola EALDE Buisness School (2020), van

arribar a la conclusió que els consumidors tenen necessitats i desitjos on

l’empresa s’ha d’enfocar per tal de desenvolupar productes i serveis que els

puguin satisfer.

Per contraposició, el paper del màrqueting és el d’intentar influir en el desig de

la majoria de persones. Hem de tenir molt clara la diferència entre necessitats,

que són estades de carència percebuda mentre que, els desitjos són formes

que adquireixen una necessitat modelada per la cultura i la personalitat de

l'individu.

Refugiats, avorrits i preparats per fer servir la reproducció en línia, gairebé 16

milions d'usuaris es van subscriure a Netflix el primer trimestre, segons

resultats donats a conèixer a l’estudi “Netflix, el desig s’ha convertit en una

necessitat de Lachapelle” (2020), on gairebé van obtenir el doble de milions de

nous clients del que esperaven els analistes.

Gràcies a l’informe extret, van poder observar que la majoria d'aquells que han

començat a fer servir reproducció en línia van aparèixer al març, quan la

COVID-19 i les ordres de quarantena es van propagar des de la Xina fins a

Itàlia, els Estats Units i altres llocs.

«Aquest és un ritme de creixement significatiu que no durarà, com fins i tot

admet Netflix. Però el que és més important, darrere aquesta xifra hi ha un

consumidor que pot estar més convençut que mai que Netflix és una

necessitat. Això encara no s'aplica a altres serveis de vídeo de streaming».

(Lachapelle, 2020).
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3.6.1 Jerarquia de les  necessitats de Maslow

Abraham Maslow va ser un famós psicòleg nord-americà conegut com un dels

fundadors i principals exponents de la psicologia humanista. El 1934, es va

inspirar en la seva obra “Una teoria sobre la motivació humana” per crear allò

que avui coneixem com la piràmide o jerarquia de Necessitats de Maslow.

La seva teoria es basa a organitzar les necessitats racionals dels consumidors

de baix a dalt en una piràmide, sent la part més baixa de la piràmide on es

troben les necessitats més bàsiques. A través d’aquesta jerarquia podem

arribar a veure com una persona acaba prioritzant les necessitats que té per

arribar a sentir-se complet. Aquí rau la seva importància.

Segons l’estudi d’EALDE Buisness School (2017) atenent la conducta dels

consumidors, la Jerarquia de Necessitats de Maslow del 1934 estableix que hi

ha unes necessitats bàsiques fisiològiques (aliment, aigua, aire, vestimenta,

sexe), unes necessitats de seguretat física i emocional (protecció, ordre,

estabilitat), seguides de necessitats socials (afecte, amistat, sentit de

pertinença). A la part alta d'aquesta jerarquia se situen les necessitats de l'ego

(prestigi i estatus) i l'autorealització (autosatisfacció).

Imatge 5: Piràmide de Maslow

Font: Elaboració pròpia (2022)
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Per entendre als usuaris als quals volem arribar, cal tenir en compte alguns

conceptes fonamentals, entre els quals hi ha:

a) les necessitats, els desitjos i les demandes, b) ofertes de màrqueting, que

inclouen productes, serveis i experiències, c) valor i satisfacció, d) intercanvi,

transaccions i relacions i e) mercats.

D'aquesta manera, l'oferta de màrqueting ha de comprendre la combinació de

productes, serveis, informació o experiència que ofereix al mercat per satisfer

una necessitat o un desig. Aquestes ofertes també poden incloure serveis,

activitats, persones, llocs, informació o idees.  (Ealde Business School, 2017)

En el procés de màrqueting l'intercanvi implica que aquest ha influït en el

consumidor, que ara prefereix una determinada marca el concepte de la qual té

valor per a ell.

Avui dia, aquest model continua sent totalment vàlid. No obstant això, la

manera com satisfem les nostres necessitats ha canviat totalment com es pot

veure en el següent diagrama, que representa la versió de la Piràmide de

Maslow Digital de Purpose Alliance Founder (2020).

Imatge 6: Piràmide de Maslow Digital

Font: Reinés, F.P.- Purpose Alliance (2020)
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Netflix es troba al nivell de les necessitats fisiològiques dels consumidors

(l'últim nivell de la piràmide), ja que els usuaris busquen entreteniment i diversió

en funció del contingut que ofereix.

3.7 Canvis d’hàbits en la forma que consumim productes audiovisuals

Fent retrospecció al passat i, no tant al passat, a fa només una dècada,

recordeu quina era la forma en la qual consumíem productes audiovisuals?

Tal com l’Elena Neira reflexiona a la videoconferència TEDxUPFl “Tú no

decides lo que ves en Netflix” (2019), quan es volia veure una sèrie o una

pel·lícula, hi havia 3 formes per fer-ho:

1. T'esperaves que aquesta sèrie o pel·lícula es transmetés a la TV, havent

de consultar les típiques guies per saber que transmetien aquell dia o

setmana. Si estaves seguint una sèrie, doncs veies un capítol i potser

havies d'esperar una setmana per veure el següent, cosa que ara amb

aquestes plataformes tenim els capítols a l'instant. Plataformes com

Netflix ens donen accés a una oferta immensa que es pot gaudir sense

horaris.

2. Té a veure amb l'anterior, consistia a tenir un aparell que tingués la

funció de gravar, així podries gravar un capítol o pel·lícula mentre es

transmetia per poder veure'l a qualsevol hora i tantes vegades com

vulguis.

3. Aquesta última forma està vorejant la il·legalitat, consistia a

descarregar-se les sèries o pel·lícules d'Internet i posar-les en un

dispositiu d'emmagatzematge (DVD, discos durs, USB, etc.), i

connectar-lo a la televisió.

Tot això es veia des d'un mateix televisor que s'havia de compartir amb tot el

nucli familiar, això donava peu a discussions. No com ara que generalment

cada integrant de la família té el seu dispositiu i cadascú pot reproduir el

contingut que vulgui sense necessitat de compartir els pensaments que té en

aquest precís instant.
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Avui en dia, tot i que ens centrem en Barcelona, el consumidor està canviant i

tenim al jovent com a exemple. Com hem pogut anar llegint al llarg de la

investigació, ens trobem en una època on el teleespectador comença a tenir

més poder del que ens imaginem.

Per una banda, a diferència de les cadenes televisives que llançaven un

episodi cada setmana per mantenir l'expectativa del públic, Netflix llançaria tots

els capítols de la temporada el mateix dia; així, els usuaris poden veure-la de

principi a fi en unes poques hores si així ho desitjaven: punt molt important a

analitzar.

Per altra banda, veiem amb un públic que ni tolera la publicitat ni té molt temps.

Vivim en una societat on cada vegada gaudim menys del temps lliure entre

setmana, moment on les cadenes de TV reprodueixen les sèries. Aleshores,

entra en joc Netflix, on descobreixen capítols d'entre 40-60 minuts sense cap

mena de publicitat

En tercer lloc, hem de parlar sobre la retenció del grandiós nombre de

subscriptors, incidint en el fet que majoritàriament són joves perquè és un punt

molt clau. Generalitzant una mica, aquest acostuma a ser un força característic:

adolescents o estudiants que comencen a incorporar-se al mercat laboral amb

sous precaris, és a dir, sense gaire poder econòmic. Malgrat l'exposat, són els

primers a pagar la quota mensual per poder reproduir del contingut.

Finalment, segons l’article publicat per Kristine De Valck a HEC, gràcies a

l’estudi realitzat per Journal of Business Research (2019) han pogut demostrar

dos grans canvis de consum audiovisual:

1) Binge-watching: a conseqüència de la pèrdua del tradicional format al

qual acostumàvem a consumir la televisió, van començar a crear el mal

hàbit de fer una “marató o afartament” de sèries/pel·lícules preferides.

Van esbrinar casos com el que vol veure més d'un capítol diari fins al

qual prefereix estar tot un cap de setmana tancat a casa per acabar-la.

2) Pèrdua de la part social: el fet de consumir productes audiovisuals a la

carta, escollint cadascú el que vol i quan vol, fa que es deixi de

socialitzar amb amic o familiars.
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3.8 La “no fidelitat” a causa de Netflix

«Per culpa de Netflix he sigut infidel a la meva parella» (Navas, 2018), ha sigut

una de les respostes més repetides extreta de l’enquesta en línia que ha

realitzat ICON pel diari el País (2020).

Alhora, tot i que potser és una mica estrany, els experts confirmen que les

plataformes digitals han arribat per dominar i, en alguns casos, dinamitar les

relacions del segle XXI.

«La fidelitat en l’actualitat poc té a veure amb no desitjar sexualment a algú que

no sigui la teva parella.» (Navas, 2018)

La fidelitat ara, completant la cita de Navas, consisteix a no posar-te el capítol

que estàs desitjant veure perquè has promès a la teva parella que el veureu

junts.

Elena Requena, sexòloga i assessora de parelles explica que:

«Cada vegada veiem a consulta més problemes de convivència relacionats

amb l'ús de plataformes com Netflix. Això és perquè l'escenari de les noves

tecnologies ens planteja altres formes de viure la convivència en parella.

No es tracta de posar més vets a la relació, sinó de posar en comú amb

l'altre com ens fa sentir i quan significa per a nosaltres el que la nostra parella

vegi pel seu compte  capítol d'una sèrie que havíem acordat prèviament

veure junts» ICON - El País (2018).

En conclusió, abans ens asseiem davant del televisor amb la família, feia una

sensació d'unió, la qual ha desaparegut inclús convivent en parella, ja que

cadascú té el seu dispositiu, se'n va a la seva habitació i cadascú va la seva.
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3.9 Aparent llibertat per escollir

Per Netflix, els seus clients i consumidors són la base del negoci. La fórmula

de l'èxit consisteix a captar nous subscriptors i retenir els que ja són clients de

la plataforma. (Neira, 2020)

Com aconsegueix retenir els seus clients, mantenir-los contents? Com ho fan

perquè un client que accedeix i consumeix el seu contingut, després torni a

accedir per consumir més contingut? Amb l'engagement (fidelització). Netflix
està especialment dissenyat perquè et mantinguis connectat i consumint de la

plataforma el màxim de temps possible. Com més temps i com més atractiu, el

client, trobi aquest contingut, la probabilitat que cancel·lin la seva subscripció

cau.

Dins de l’informe Impacte del model de Netflix en el consum cultural de les

pantalles i, segons l’Elena Neira (2018):

La percepció del valor que té el client s'ha traslladat del producte individual cap

a una oferta col·lectiva (pagar per accedir a una selecció de referències entre

les quals pots triar a posteriori).

Tots pensem que, sobre el paper, l'opció de tenir un ventall d'opcions és una

característica atractiva, però que passa quan hem d'escollir una sèrie per

començar a veure i tenim tanta varietat? Hi entra el concepte de la “indecisió”.

Aleshores, Netflix té un ventall immens de contingut, però també té un ventall

immens de clients. Com fa Netflix per acabar amb la teva indecisió i comencis

a consumir-ne el contingut, en comptes que el client descobreixi una altra font

d'entreteniment? Doncs molt senzill, aparella els clients amb els continguts que

siguin afins als seus gustos i interessos.

Per tal d’exemplificar la teoria esmentada fins aquest punt, a la TEDxUPF

realitzada per l’Elena Neira (2019), es comenta que hi ha uns treballadors

anomenats Taggers on la seva funció bàsicament és veure contingut i

categoritzar.
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Quan parlem de cinema o de sèries, tenim les típiques categories, com ara

acció, drama, thriller, comèdia, etc. Netflix el que ha fet és crear noves

categories que puguin atraure més els clients, per exemple, Criadas y Señoras,

pel·lícula categoritzada com a “Drama”, pot ser que el client no vulgui veure un

Drama perquè no vol passar-ho malament, però, en canvi, sí Netflix agafa

aquesta pel·lícula i la categoritza com a “Pel·lícules sobre els drets civils de la

societat Americana dels anys seixanta” (per posar un exemple) llavors potser li

veu cert atractiu que fa que el client es decideixi per consumir aquesta

pel·lícula.

També ens fan més atractiu aquest contingut amb la imatge que posen

d'aquesta sèrie o pel·lícula. Si ens fixem, no posen la imatge del que seria un

Pòster o una Caratula, posen una imatge o una escena que mostri de què va el

contingut per fer-ho més interessant i d’aquesta forma, poder atreure a un

públic determinat.

Per exemple, una pel·lícula en què hi hagi escenes d'acció i escenes

romàntiques. Un client té interès en les pel·lícules romàntiques, a aquest client,

Netflix presentarà la pel·lícula amb una imatge o escena romàntica o d'amor, si

un altre client té interès en pel·lícules d'acció, presentarà la mateixa pel·lícula

amb una imatge o escena d'acció, fent que ambdós clients puguin arribar a

veure la mateixa pel·lícula malgrat els seus interessos dispars.

El que aconsegueixen amb aquestes tècniques és tenir el mateix contingut en

diverses categories i amb diverses aparences. Amb el feedback que la

plataforma rep a través del contingut que consumeixen els clients, l'algoritme

presentarà el contingut amb l'aparença que atregui més aquests clients perquè

continuïn consumint.
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4.  RESULTATS FOCUS GROUP

Abans d’exposar tots els resultats que he obtingut gràcies a la realització del

focus group, m’agradaria comentar que en llegir la cita sobre “el gran ritme de

creixement de Netflix i la necessitat que està comportant a moltes persones”

escrit per Lachapelle (2020), vaig poder extreure una hipòtesi d’on subjectar

aquesta investigació que ara recupero de nou:

La plataforma de streaming Netflix està provocant una sèrie de canvis en
els hàbits de consum del contingut audiovisual.

A continuació s’exposen els resultats, però, en cas de voler consultar al detall

tot el contingut  podeu consultar a l’annex i localitzareu el focus grup descrit.

Per poder seguir un fil conductor del grup de discussió, he classificat les

preguntes segons si són introductòries, de transició, clau o en format

resum-opinió

D’entrada, ens trobem amb les dues primeres preguntes de la guia

classificades com a introductòries, pensades per ajudar a les persones a

introduir-se encara una mica més en el grup i acabar de trencar el gel.

La primera de totes anava dirigida per a saber com van arribar a conèixer la

plataforma Netflix i, per conseqüència, per quin motiu és que van decidir

contractar els seus serveis i començar a ser part de la comunitat d’usuaris. Tots

ells van coincidir amb la part primordial de la qüestió:

“El meu germà m’ho va comentar abans que arribés a Espanya, pel fet que ho

va veure als Estats Units.

No el vam contractar fins que va arribar aquí, vaig pensar que era una

plataforma on englobava una gran quantitat de produccions interessants.”

(Xavi)
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“Sabia de Netflix perquè tant per les xarxes socials com en el meu grup

d’amics es parlava molt. Vaig començar a saber d’ell, farà cinc anys

aproximadament. Vaig decidir contractar els seus serveis perquè ofereixen un

gran ventall de pel·lícules i sèries de tota mena de gèneres, i molts idiomes.”

(Mariona)

En altres paraules, tots i totes van tenir a una persona de total confiança del

seu nucli, tan de boca en boca com mitjançant un exemple a través de les

xarxes socials com és Twitter, els va incitar a donar-li una oportunitat a la

plataforma de streaming. Només dues de les participants no recordava com

havien arribat a endinsar-s’hi, però, així i tot, coincidien a dir que van confiar en

una  persona d’absoluta confiança per provar sort:

“No ho recordo, no obstant això, vaig decidir fer-lo servir perquè els pares

tenien compte.” (Alícia)

“Jo tampoc recordo molt bé el moment exacte, ja que crec que fa bastant

temps que existeix aquesta plataforma. La vaig contractar perquè em van

recomanar la sèrie de la Casa de Papel i les temporades posteriors només

estaven en el Netflix.” (Laia)

Pel que fa a la segona pregunta introductòria, tractava sobre que opinen envers

la subscripció i si la comparteixen amb algú més, s’han obtingut tres respostes

força desiguals.

D’una banda, l’Alícia, en Xavi, la Laia i l’Ariadna pensen que és un servei que

no tothom es pot permetre perquè acaba sent car. D’altra banda, ens trobem

amb el bàndol que opina totalment el contrari, format per la Mariona, en Guillem

i l’Alejo, que alcen la seva opinió sobre l’adequació del preu en consonància a

tots els diversos continguts que ofereix. I per últim, l’opinió d’en David que diu:

“Crec que Netflix està cometent un error limitant les persones que poden

compartir la plataforma sense viure junts. A hores d'ara, la comparteixo amb 8

persones diferents.” (David)
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Aquesta resposta va fer que tots es replantegessin si les paraules del company

eren o no certes i vàrem encetar la segona part de la pregunta, on la gran

majoria de respostes s’assemblaven perquè tots comparteixen la subscripció,

sigui amb un familiar, amic o parella.

Seguidament, descobrim dues preguntes classificades com de transició. A

primera vista, potser semblen com les anteriors, però es diferencien en la

contenció de parts claus per al desenvolupament de la recerca.

Per poder identificar el tipus de consum, se’ls va preguntar amb quina

freqüència ho feien (diàriament, setmanalment, ocasionalment), amb quina eina

(des del mòbil, ordinador, tauleta o televisió) i des d’on (des de casa o al

transport públic).

A grans trets, s’aprecia que tornen a haver-hi dos grans grups: els que

consumeixen cada dia, d’uns 45 minuts fins a dues hores, i els que

consumeixen setmanalment, sense donar importància a si és un dia feiner o

festiu.

En una petita minoria, trobem a un usuari que només consumeix els caps de

setmana per no tenir la sensació de perdre el temps, tot i consumir 6 hores

seguides:

“És una mania, però sempre els caps de setmana i sol. Si no, sento que perdo

el temps. Jo consumeixo una mitja de 6 hores diàries durant els caps de

setmana, em relaxa tant.” (David)

Ara bé, tots coincideixen a dir que inicien sessió a la plataforma sempre des de

casa, sigui la televisió o l’ordinador.

A continuació, entrem en el tercer gran bloc de preguntes, des de la cinquena

fins a la tretzena, les anomenades clau. Gràcies a aquestes he aconseguit

informació totalment subjectiva de cadascun dels 8 participants.

Per a poder obtenir el tipus de respostes que necessitava, se'ls va fer una petita

pregunta, de la que també extrèiem informació: recordeu que els capítols

s'emetien setmanalment? Què fèieu després de veure'l?
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El comentàveu? Menys en David, que creia no haver-ho fet mai, la resta del

grup recordava a la perfecció com s’emetien els capítols setmana rere

setmana, la forma en què després ho comunicaven i amb qui els visualitzaven:

“A casa meva, que sempre miraven les sèries en família, l’estona que durava el

capítol, ho comentàvem entre nosaltres, eren moments d’unió” (Mariona)

“Comentàvem el que havia passat a l’episodi de la setmana i discutíem a veure

què passaria al següent.” (Guillem)

Una de les participants va exposar de forma exemplificada com temps enrere

ho feia i a la majoria van acabar coincidint amb el que exposava:

“Quan es va estrenar Polseres Vermelles a TV3 i era impressionant el dia de

després, ja que amb les meves amigues ens passàvem les hores del pati

comentant el que havia succeït i que era el que podia passar la setmana

següent. El temps d’espera se’ns feia etern!” (Laia)

Tanmateix, també hi havia l’opinió d’un dels participants que deia:

“Personalment, crec que això es manté, si una sèrie o capítol és bo, jo encara

ho comento amb amics o familiars.” (Alejo)

Fent referència a l’anterior pregunta, se'ls diu: en l’actualitat, ho trobeu a faltar?

Menys el Guillem, el Xavi i el David, tots altres van coincidir i van donar

respostes molt firmes: sí, ho troben molt a faltar, però, la majoria no s’havien

parat a pensar-hi i del que inclús creuen que costarà recuperar o que mai es

podrà. Tot i això, m’agradaria fer esment del que va comentar el Guillem perquè

era l’únic que pensava d’aquesta forma i em va sorprendre:

“Jo no gaire, m’agrada el fet de no haver d’esperar i si això significa no

compartir-ho, ja m’està bé.” (Guillem)

Em semblava molt interessat preguntar per si hi havia una relació directa entre

les xarxes socials i Netflix i, relacionant-ho amb l’anterior, se'ls demanava que

expliquessin si parlaven amb la comunitat en línia sobre les sèries o pel·lícules

que estan consumint.
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Era la primera pregunta on tots coincidien comentant que feien ús d’aquestes

de forma secundària, majoritàriament Twitter, per assabentar-se d’estrenes,

però mai interactuaven amb altres usuaris.

Ja sabem que vivim en una societat en la qual moltes vegades parlem sense

abans pensar com poden arribar a afectar aquelles paraules a la persona que

les escoltarà. Avui dia, podríem dir que això es pot traslladar a la plataforma

amb la terminologia espòiler (explicació d'algun aspecte important d'una

pel·lícula o sèrie, que a una persona que el desconegui pot resultar molest).

Per aquesta raó, amb la vuitena pregunta volia descobrir si algun d’ells i elles

s’havia arribat a molestar per aquest motiu. D’entrada, semblava que tots

negaven amb el cap, però de mica en mica tres de les participants van donar la

seva opinió:

“Tant com enfadar no! Tanmateix, mai és plat de bon gust rebre’n un.” (Alícia)

“Sincerament, no m’he enfadat gaire; això no obstant, no m’agrada que ho

facin. Considero que veure una sèrie és una cosa molt intrínseca i que, per tant,

és crucial que el descobriment es faci individualment. Si algú comenta el que

succeeix, el desenvolupament de la sèrie/pel·lícula perd el sentit.” (Laia)

“A mi em posa histèrica, per què hi ha gent amb tan mala bava?” (Ariadna)

Com s’ha vist al segon bloc d’aquesta recerca, diversos estudis com el de

Journal of Business Research (2019) han observat que els usuaris poden

arribar a caure en el que se'n diu binge-watching i volia comprovar si algun dels

8 participants sabia que era. Per la meva sorpresa, tots ells sabien de què

parlava, però només tres dels participants confirmava haver-ne fet en algun

moment al llarg de ser membres de la plataforma.

La resta, consideren que no és una bona forma de consumir els productes

audiovisuals convertint-se una pèrdua de temps. Anteriorment, un dels

participants comentava que mai s’havia enfadat per un espòiler però:

“Amb la meva parella moltes vegades discutim perquè ella vol seguir i jo no ho

suporto.” (Alejo)
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Des del seu llançament al mercat estatunidenc, Netflix continua mantenint un

creixement exponencial i a causa d’aquest fet, les cadenes televisives potser es

veuen afectades, consumim gran part del contingut audiovisual directament de

la plataforma i ells perden visualitzacions. Resulta molt interessant i va ser la

següent pregunta a la qual ells majoritàriament van respondre que sí que creien

en l’acabament d’aquestes, entre moltes de les coses que es van comentar o

com la facilitat d’entrar a la plataforma i poder escollir entre cents d’opcions i no

haver-hi d'esperar. Per aquest motiu, m’agradaria d’estacar dues de les vuit

opinions que més em van cridar l’atenció:

“Les plataformes de streamings, sobretot Netflix, s’estan enduent bona part del

pastís que abans era repartit entre les televisions. És més, molta gent del meu

voltant m’assegura sempre que ja ni mira la televisió, només plataformes.”

(Xavi)

“Netflix ha ajudat a revitalitzar un sector encallat i que no s’estava adaptant a

les noves tecnologies. El que està començant a passar és que aquestes

cadenes passen a col·laborar amb aquestes plataformes per arribar a més

espectadors.” (David)

Com passa amb els canals televisius, passa amb el cinema. Com a onzena

pregunta se'ls demanava opinió respecte a si estaven perdent les ganes d'anar

al cinema. Va ser la pregunta on més opinions diferents vaig aconseguir captar,

un començava exposant el que pensava i, de forma moderada, els altres

seguien:

L’Alícia, el Xavi, la Mariona, el Guillem i el David, cadascú amb arguments

diferents, coincidien en el fet que s’està perdent la il·lusió perquè amb Netflix
tot és més còmode i pràctic.

La Laia, l’Alejo i l’Ariadna, també amb argumentacions diverses, pensen que

anar al cinema s’ha de veure més enllà de mirar a una pantalla, coincideixen a

dir que és una activitat lúdica i una molt bona experiència.
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Tenint l’exemplificació de la televisió i el cinema, se'ls va preguntar si s’havien

arribat a replantejar com havia canviat el consum audiovisual de deu anys

enrere fins a l’actualitat. Les respostes van anar totes encaminades cap a la

mateixa direcció: a mesura que passen els anys i es reincorporen plataformes

de streaming com Netflix, s’experimenta un clar canvi de consum:

“Ha canviat radicalment el consum audiovisual. En general considero que ha de

millorar el que s’està oferint, tot i ara es peca de sobreproducció de títols de

pel·lícules i sèries, provocant que ens estiguem mitja hora buscant què volem

veure.” (Xavi)

“El consum de deu anys enrere era limitat i lent, els equips que es feien servir

comparats amb els d’avui en dia no tenen comparació, Així que per mi, el

consum actualment és pitjor perquè no tenim la il·lusió que teníem abans.”

(Guillem)

“Crec que ha evolucionat, ja que abans si volies veure una pel·lícula, havies

d’esperar al fet que s’estrenés, les sèries – com bé es comentava anteriorment

– passaven els capítols de setmana en setmana… i avui en dia, amb un cop

d’internet, tens accés a qualsevol mena de plataforma d’arreu del món. No crec

que sigui ni millor, ni pitjor, simplement que ha evolucionat i continuarà

evolucionant, ja que això és només el principi d’una era tecnològica i

innovadora.” (Laia)

“Avui dia el consum és molt més “el vull ara i ràpid, com si d’un robot tractés”.

Considero que en alguns aspectes ha millorat com per exemple en

l’accessibilitat i la facilitat de consum, però d’altres està empitjorant molt com

per exemple l’originalitat.” (David)

Tal com hem observat en diferents punts al llarg de la Metodologia, ens estem

convertint en éssers més socials, deguts a la multitud de tecnologia que ens

envolta.

Per aquest motiu, se'ls va preguntar que creien sobre la relació Netflix i la

creació d’una societat més individual.
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A grans trets, el grup va opinar favorablement a la qüestió perquè, tot i que

potser no s’ho havien plantejat anteriorment, la majoria acaben considerant-ho.

Potser no pensen que Netflix sigui l’únic causant, ja que a vegades uneix a

moltes persones, però si un dels participants a què això es continuï

desenvolupant:

“És cert que molta gent prefereix tancar-se a casa, aïllant-se, per continuar

consumint Netflix.” (Xavi)

“Al cap i a la fi, la societat en general ja s’està enfocant més en l’individu, i les

plataformes com Netflix són un reflex clar de com està passant.” (David)

Dos dels participants van acabar tancant la pregunta amb les següents

reflexions:

“Per mi aquestes plataformes donen més a parlar i al fet que la gent comenti a

les xarxes i es creïn pàgines amb relació a les sèries on es pugui intercanviar

opinions entre usuaris. Abans ho podies comentar amb els teus amics i família,

ara tens milions de persones amb les quals pots parlar des del mòbil.” (Guillem)

“Varia segons com s’enfoqui. Crec que aquesta plataforma ens allunya de

poder socialitzar, ja que no necessites anar a un cinema per veure una

pel·lícula, on et trobaràs altres espectadors i podràs compartir l’experiència;

però també crec que és un bon moment per mirar de manera més subjectiva,

més interna i hi ha d’haver moments on les persones puguin gaudir de

moments solitaris i individuals, cosa que aquesta plataforma ofereix.” (Laia)

En resumits comptes, en aquest gran bloc central de preguntes clau he pogut

extreure 10 conclusions:

- Els participants consumeixen una mitja d’1 fins a 4 hores setmanals en

total, preferiblement des de la televisió o l’ordinador.

- Tots ells recorden a la perfecció el sentiment desenvolupat en veure una

sèrie setmanalment, el vincle familiar, amistós o amorós que es creava

durant la visualització i després de veure’l a l’espera de la següent

setmana.
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- Altrament, no acostumen a interactuar per Twitter ni cap altra xarxa

social, només les utilitzen per estar al dia respecte als nous estrenes.

- Cal fer esment als espòilers i de quina forma poden arribar a afectar-nos,

des de posar una mala cara fins a enfadar-se amb l’emissor del

missatge.

- Respecte al binge-watching, comenten que en algun moment puntual

han sentit anhela per acabar la sèrie amb el menor temps i que això

potser pot ser un consum “d’afartament”.

- Els participants pensen que les noves plataformes, en especial la que

s’està investigant i estudiant, està canviant els modes de consum

audiovisualment, sobretot el que fèiem anys enrere des de la televisió.

Tanmateix, també recalquen el fet que aquesta sigui de pagament i la

reproduïda per cablejat sigui gratuïta, motiu pel qual encara té molta

audiència.

- Pel que fa a la pantalla gran, aquest espai està perdent de forma

progressiva molts dels consumidors. Tot i saber que anar al cinema és

una experiència, l’opció de poder mirar el contingut des del sofà de casa

comença a cridar molt més l’atenció.

- Tots coincideixen en el fet que s’està experimentant un canvi d’hàbits de

consum en el món audiovisual sota el lema de la immediatesa, perquè

s’està convertint en un negoci més enfocat en buscar l'estabilitat que en

la qualitat del producte final.

- Potser Netflix no és el detonant de la individualització com a societat en

l’actualitat, però sí que és un dels òrgans partícips d’aquest canvi.

Finalment, per acabar amb una bona font d’investigació, se'ls hi va fer una

última pregunta en format resum-opinió com a cloenda. Aquesta va ser la que

més va costar d’encetar perquè, havien de meditar una mica abans de

respondre, no podien dir el primer que els hi vingués en ment.

La pregunta va ser la següent: la vostra opinió envers aquesta plataforma

mundial ha canviat?
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Després de rumiar el que anaven a dir, tots els participants del grup focal van

confirmar que, tot i haver realitzat aquesta petita discussió i haver-los aportat

noves dades, la seva visió envers Netflix no canviava, però si els havia fet

reflexionar sobre tot el que aquesta podia arribar a afectar-nos amb el simple

fet de ser usuaris. Sembla que el poder d’aquesta plataforma els ha captivat a

tots i totes:

“M’ha fet replantejar alguns aspectes sobre el seu funcionament i l’impacte que

ha arribat a provocar dins la societat, però no m’ha fet canviar d’opinió.” (Xavi)

“Continuo tenint la mateixa. Qui ha de fer un bon ús de la plataforma són les
persones que la consumeixen, no?”. (Guillem)

“És una plataforma que engloba que et fa la vida una mica més fàcil perquè ho
tens tot més a l’abast, però que indirectament ens dificulta l’accés a la
socialització.” (Laia)

“Des que tinc al meu costat a la meva germana petita sí, ja que penso que
estan tot el dia enganxats i em dona una mica de respecte.” (Ariadna)

“D'ençà que vaig conèixer Netflix ja era conscient del model de negoci i
l’evolució de les plataformes de contingut audiovisual.” (David)
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5. CONCLUSIONS

Arribats a aquest punt, he pogut corroborar el fet que el panorama audiovisual

ja no és estàtic, sinó que ha canviat i continuà fent-ho. Les plataformes de

streaming han anat incorporant-se en les nostres vides per estacionar-s'hi.

Aquests serveis, liderats per Netflix, han incidit en els espectadors més joves,

modificant els seus hàbits de consum audiovisual.

En aquest últim apartat de la recerca, prenent la hipòtesi del treball com a punt

referencial, podem considerar que arran de la popularització i la implementació

de plataformes com Netflix, els joves de Barcelona estan experimentant un

canvi dels hàbits de consum audiovisual. A continuació, exposo els dos punts

que donen peu a totes les conclusions extretes:

1. Com Netflix ens impulsa a fer un canvi de conducta envers els
hàbits de consum audiovisual

Deixem de situar a la societat en una modernitat líquida i l’endinsem en

aquesta nova era gasosa. Com s’ha evidenciat al marc teòric a través de l’autor

Carlos A. Scolari, en l’actualitat els consumidors volen les coses d’ara per ara

fent el mínim esforç possible (2021). Les grans empreses del sector són

coneixedores de les noves necessitats dels consumidors i no es queden

enrere. L'evolució de Netflix segueix el ritme desenfrenat al qual es mou la

societat perquè si no fos així quedaria obsoleta.

Antigament, la societat era molt lineal i també ho era el contingut que es

consumia, fos al cinema o través de la televisió. Els usuaris havien d’adaptar-se

als horaris i a l’oferta que hi havia, sent molt poc llaminera.

Avui dia, és cert que el fet de poder veure una sèrie i anar-la comentant

setmanalment amb la família i els amics encara crea cert sentiment

d’enyorança, però de mica en mica va desapareixent. Causa directa de la

immediatesa.
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A hores d’ara s’ha creat un nou sentiment de patiment, s’ha d’anar molt amb

compte, sobretot en xarxes socials com Twitter perquè l’usuari es pot arribar a

trobar amb un espòiler i aquest eliminaria l’emoció pel contingut.

A continuació, recupero dues cites de la interpretació dels resultats del focus

group on s’evidencia aquest sentiment:

Moltíssim… Recordo perfectament com a l’escola cada dilluns comentàvem el

capítol de Polseres Vermelles com he dit i ens tornàvem boges esperant fins a

la següent setmana. (Laia)

La veritat és que ara que ho dius més del que em pensava! (Xavi)

Netflix fa ús dels biaixos cognitius els quals influeixen en les nostres decisions.

A través del resultat del focus group amb joves de Barcelona, podem observar

com els nous consumidors tenen molts més desitjos i necessitats que fa uns

anys i aquesta plataforma ha sabut enfocar-se per tal de desenvolupar una

sèrie de contingut audiovisual per satisfer a la població.

Un altre motiu pel qual els usuaris han vist els seus hàbits de consum

modificats és per l’ús dels algoritmes que es fan servir tant a Netflix com en

moltes altres plataformes de streaming. Amb aquest aconsegueixen crear un

pack de recomanacions totalment úniques per a cada usuari basant-se en

continguts que ja s’hi han reproduït, relacionant-los amb els gustos i els patrons

de comportament.

Gràcies a l’informe Impacte del model de Netflix en el consum cultural de les

pantalles, podem parlar d’informació avalada:

La percepció del valor que té el client s'ha traslladat del producte individual cap

a una oferta col·lectiva, és a dir, pagar per accedir a una selecció de

referències entre les quals pots triar a posterior. (Neira, 2018)

Tots els usuaris de Netflix que compartim subscripció podem comprovar-ho. En

el meu cas ho he pogut confirmar: a casa tenim la subscripció familiar on hi ha

3 perfils diferents i tot i consumir contingut força semblant, les meves

recomanacions són totalment diferents de les dels meus pares.
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Aquesta és una característica de la plataforma que ja hem integrat a les nostres

vides. Amb la televisió tradicional o el cinema convencional és totalment el

contrari: ofereixen contingut genèric i gens personalitzat.

2. Netflix: la plataforma principal de streaming encarregada del canvi
de conducta respecte al consum audiovisual a partir dels joves de
Barcelona

Els hàbits de consum audiovisual han canviat i els joves de Barcelona sobre els

que he pogut investigar han estat un clar exemple per referenciar-ho. Ara

aquesta mostra de població estudiada consumeix més hores de productes

audiovisuals d'una manera més fàcil, ràpida, individual i sobretot còmode

respecte a anys enrere. Aquesta forma de consumisme ha evolucionat, i hi ha

diversos indicadors dins del grup focal que així ho demostren.

- Aparent llibertat: Avui dia la paraula llibertat està en el boca a boca de la

població i aquesta plataforma de streaming sembla ser partícip del

moviment. Els usuaris pensen que entren a Netflix i poden ser “lliures”.

Allí escullen tota classe de contingut: des de mirar una pel·lícula de

l’època moderna, un capítol de la seva sèrie manga preferida fins a un

documental sobre les granotes. Però no és ben bé així. Com he

comentat, a la plataforma es fan ús dels algoritmes per seleccionar-nos

el contingut abans de fer-ho nosaltres mateixos. Ens estan “robotitzant”

per fer-nos l’experiència més còmoda i fàcil mentre ens mantenen com a

fidels consumidors.

Per avalar-ho, adjunto una frase que va dir un dels participants del focus group:

Avui dia el consum és molt més “el vull ara i ràpid, com si d’un robot

tractés”. I respecte al contingut, el món audiovisual s’està convertint en

un negoci més enfocat en buscar l'estabilitat que en la qualitat del

producte final. (David)
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Tot i això, el jovent prefereix llançar-se cap a la plataforma i deixar de banda el

consum menys digitalitzat. Pot ser que aquests creguin que són realment lliures

dins de la plataforma?

- Individualització de la societat a causa del binge-watching: com a éssers

humans, socialitzar és una part fonamental de la nostra existència, però

sembla que Netflix desafia aquest aspecte de la natura humana. El fet

de consumir productes audiovisuals a la carta, escollint cadascú el que

vol i quan vol, pot comportar un augment del consum d’entreteniment

audiovisual individualitzat en detriment del factor socialitzador que la

televisió tradicional o el cinema convencional han adquirit històricament.

A conseqüència de la pèrdua del format tradicional amb el qual

consumíem contingut audiovisual, apareix el que se’n diu

binge-watching. Aquesta terminologia extreta de l'estudi realitzat per

Journal of Buisness Research (Valck, 2019) fa referència al mal hàbit de

fer una “marató o afartament” de sèries/pel·lícules. Tal com he pogut

veure al grup de discussió, molta més gent de la qual imaginava

consumeix d’aquesta forma i considero que a la llarga pot arribar a ser

un problema. Els joves acabaran preferint estar tot un cap de setmana a

casa tancats a la seva habitació veient Netflix a socialitzar.

Més enllà d’aquesta part més teòrica com és la investigació sobre aquests nous

canvis d’hàbits de consum audiovisual, el que volia era humanitzar la recerca,

aproximar-me al màxim possible als joves usuaris de Netflix de Barcelona amb

un clar objectiu: arribar a entendre el com i el que pensaven respecte a aquests

nous canvis.

Gràcies a la participació de tots els membres del grup focal he pogut

acostar-m’hi i, a més a més, he corroborat la hipòtesi principal: en l’actualitat i

segons la mostra que he pres a cadascun dels joves de Barcelona entrevistats,

considero que per ells Netflix és un dels grans causants del canvi d’hàbits de

consum audiovisual.
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Aquesta plataforma els influeix en la configuració de la percepció actual envers

aquests nous hàbits.

Recollint el més important d'aquesta sèrie de conclusions, els hàbits de

consum audiovisual en els joves, com s’ha pogut evidenciar en el cas de la

mostra estudiada de Barcelona, s’estan transformant i plataformes

d’entreteniment com Netflix resulten claus per entendre aquest canvi.

Al llarg d’aquestes últimes setmanes d’investigació he observat com l’anàlisi en

el marc teòric coincideix amb les conclusions del treball de recerca: els joves

d'avui dia prefereixen consumir productes audiovisuals en aquesta plataforma

encara que aquesta els faci canviar els hàbits que anteriorment tenien

preestablerts. Són nous consumidors, ja no es parla tant d’una modernitat

líquida sinó que es comença a posar en boca el concepte d’una societat

gasosa i lliure.
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7. ANNEX: FOCUS GROUP

1) Recordeu quan i com us vau assabentar que existia Netflix? Per què
vau decidir contractar els seus serveis?

ALÍCIA: No ho recordo, però vaig decidir fer-lo servir perquè els pares tenien

compte.

XAVI: El meu germà m’ho va comentar abans que arribés a Espanya, pel fet

que ho va veure als Estats Units. No el vam contractar fins que va arribar aquí,

vaig pensar que era una plataforma on englobava una gran quantitat de

produccions interessants.

MARIONA: Sabia de Netflix perquè tant per les xarxes socials com en el meu

grup d’amics es parlava molt. Vaig començar a saber d’ell, farà cinc anys

aproximadament. Vaig decidir contractar els seus serveis perquè ofereixen un

gran ventall de pel·lícules i sèries de tota mena de gèneres, i molts idiomes

GUILLEM: Quan va començar a ser popular a les xarxes socials, era famós per

la varietat de sèries/pel·lícules que oferia i vaig decidir provar-lo.

LAIA: Jo tampoc recordo molt bé el moment exacte, ja que crec que fa bastant

temps que existeix aquesta plataforma. La vaig contractar, perquè em van

recomanar la sèrie de la Casa de Papel i les temporades posteriors només

estaven en el Netflix.

ALEJO: El primer contacte que vaig tindre amb Netflix va ser arran de conèixer

gent d’USA a internet, parlaven sobre Netflix molt sovint i vaig anar a internet

a veure de què es tractava. Aleshores vaig decidir contractar el servei per la

varietat de contingut, que és immediat i el preu em semblava raonable.
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ARIADNA: Doncs va ser una veïna que em va comentar l'opció i de seguida

vaig provar-hi.

DAVID: Jo arran de diverses sèries convertint-se en trending topic a Twitter com

per exemple La Casa de Papel. De fet, jo no he “contractat” mai una

subscripció de Netflix, sinó ma germana.
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2) Que opineu sobre la subscripció? La compartiu amb algú?

ALÍCIA: Car, però és opcional, la gent ho paga per què vol, no por que ningú

obligui (pot ser per culpa de la societat?).

XAVI: Sí que comparteixo la subscripció amb algú i la paguem a mitges.

MARIONA: La subscripció per mi és força recomanable, ja que poden fer ús de

la plataforma diverses persones i això abarateix el preu, per la qual cosa, sí,

comparteixo.

GUILLEM: La subscripció em sembla adequada, personalitzable segons els

dispositius que necessitis i la qualitat d’imatge que vulguis tenir. La fem servir

tres persones a casa.

LAIA: Jo la comparteixo amb una amiga. Opino que no tothom es pot permetre

el luxe de pagar els diners que costa al mes, però que, tot i això, estem invertint

en cultura, ja que el que es pot trobar allà dins són pel·lícules, sèries i

documentals.

ALEJO: És un preu més que raonable, amb diversos tipus de subscripcions per

adaptar-se a cada client o grup de clients (famílies) i actualment la comparteixo

amb la meva parella i altres membres de la família.

ARIADNA: La comparteixo amb la meva germana i d’aquesta forma ens surt

més barat. No entenc el perquè ens fan pagar, és massa.

DAVID: Crec que Netflix està cometent un error limitant les persones que

poden compartir la plataforma sense viure junts. A hores d'ara, la comparteixo

amb 8 persones diferents.
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3) De quina forma consumiu Netflix? Diàriament, setmanalment,
ocasionalment? Al transport públic o a casa? Des del mòbil, ordinador,
tauleta, tele? Sols, acompanyats?

ALÍCIA: Soc consumidora quasi diària si no diària de Netflix, ho veig a casa en

la tele, iPad o mòbil i més bé sola perquè així vaig al meu ritme.

XAVI: Veig Netflix sempre a la televisió i de forma setmanal, tant sol com

acompanyat.

MARIONA: A hores d'ara, tinc poc temps lliure, per tant, algun cop per

setmana. La gran part de cops que faig servir Netflix ho faig des de casa i amb

el mòbil.

GUILLEM: Diàriament, consumeixo Netflix, abans de dormir em poso la sèrie.

Sempre sol, des de l’ordinador i a casa.

LAIA: El meu consum és normalment diari, ja que abans d’anar a dormir o quan

estic fent alguna cosa per casa, perquè em poso les sèries de fons.

Normalment, ho miro des de l’ordinador i el mòbil i a casa, però quan viatjava

molt amb transport públic, em descarregava alguns capítols i els mirava fora de

línia.

ALEJO: Jo de forma diària, sobretot per dinar o sopar. Sempre a la TV i a casa,

acompanyat de la meva parella o sol.

ARIADNA: A casa fem un parell de capítols entre setmana i potser un parell

més el dissabte o diumenge.

DAVID: És una mania però sempre els caps de setmana i sol. Si no, sento que

perdo el temps.
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4) Quina mitja horària (per dia o setmana) podeu dir que fes ús de la
plataforma?

ALÍCIA: 45 min a 2 h diàries.

XAVI: No arribaria a més de 5 hores a la setmana, tot i que depèn també de si

una sèrie

m’enganxa molt o no!

MARIONA: Unes 4 hores setmanals aprox.

GUILLEM: 1-2 h diàries a la nit.

LAIA: Un capítol per dia, és a dir, possiblement una hora o quaranta-cinc minuts

al dia.

ALEJO: Un parell d’hores al dia, no gaire més.

ARIADNA: Unes 4 hores setmanals.

DAVID: Ostres… soc un viciat o que? Jo consumeixo una mitja de 6 hores

diàries durant els caps de setmana, em relaxa tant.
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5) Fent memòria... abans veiem les sèries per capítols setmanalment, ho
recordes? Ara bé, m’agradaria que féssiu més memòria i intentéssiu
recordar que és el que fèieu després de veure’l... veritat que comentàveu
el que havia passat amb algun familiar, amic o parella?

ALÍCIA: Si, sempre comentàvem que passava en el capítol que veiem.

XAVI: Sempre l'endemà de veure el capítol d’una sèrie (sobretot anime, al

K3 o 3XL) comentàvem tot el que havia passat amb els amics al pati i era molt

més emocionant que ara penso, que quan vulguis ho tens tot al teu abast.

MARIONA: Si, sobretot a casa meva, que sempre miraven les sèries en família,

l’estona que durava el capítol, ho comentàvem entre nosaltres, eren moments

d’unió.

GUILLEM: Si, comentàvem el que havia passat a l’episodi de la setmana i

discutíem a veure què passaria al següent.

LAIA: Ara m’acaba de venir a la ment quan es va estrenar Polseres Vermelles a

TV3 i era impressionant el dia de després, ja que amb les meves amigues ens

passàvem les hores del pati comentant el que havia succeït i que era el que

podia passar la setmana següent. El temps d’espera se’ns feia etern!

ALEJO: Personalment, crec que això es manté, si una sèrie o capítol és bo, jo

encara ho comento amb amics o familiars

ARIADNA: A casa sempre ho fèiem.

DAVID: Crec que mai ho havia fet.
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6) En l'actualitat, ho trobes a faltar??

ALÍCIA: Molt, pel fet que vaig al meu ritme, però puc compartir opinions amb

algú que hagi vist la/les mateixes series que jo en moments donats.

XAVI: La veritat és que ara que ho dius més del que em pensava!

MARIONA: Ho comparteixo, Xavi.

GUILLEM: Jo no gaire, m’agrada el fet de no haver d’esperar i si això significa

no compartir-ho, ja m’està bé.

LAIA: Moltíssim… Recordo perfectament com a l’escola cada dilluns

comentàvem el capítol de Polseres Vermelles com he dit i ens tornàvem boges

esperant fins a la següent setmana.

ALEJO: No gaire perquè jo ho continuo fent, no de la mateixa forma però sí.

ARIADNA: Si, penso que és un bonic costum que de mica en mica sestà

perdent i costarà molt recuperar.

DAVID: No acostumo.
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7) Feu ús de les xarxes socials per assabentar-te i parlar amb comunitat
sobre el que estàs consumint?

ALÍCIA: Encara que no vulgui, amb xarxes socials m’assabento de les sèries o

pel·lícules que he consumit o consumeixo.

XAVI: No, 0 de fet.

MARIONA: Per assabentar-me d’estrenes o capítols nous de sèries o

pel·lícules si, però per comentar-ho no.

GUILLEM: Mai he entrat per assabentar-me d’alguna cosa relacionada amb

Netflix, ho trobo absurd.

LAIA: Ostres, doncs jo sí! Normalment, consulto a Twitter, ja que sempre que hi

ha algun estrena, sempre es crea un hashtag. Tot i com heu dit, vaig amb molta

cura, pel fet que sempre hi ha algú que fa algun espòiler.

ALEJO: En aquest àmbit, només utilitzo xarxes socials si una sèrie o programa

es cancel·la o es preveu una nova temporada, res més.

ARIADNA: Alguna vegada he consultat Twitter però poca cosa.

DAVID: Això sí, per assabentar-me de detalls concrets si, però no per parlar

sobre allò que estic consumint.

84



8) Entrant en aquest tema, més en profunditat... Us heu arribat a enfadar
amb alguna persona del teu voltant per haver-te fet algun espòiler?

ALÍCIA: Tant com enfadar no! Tanmateix, mai és plat de bon gust rebre un

espòiler…

XAVI: En absolut, el meu entorn sap que si es mira alguna sèrie, no està

permès destrossar-la amb aquests comentaris sobre la història.

MARIONA: Mai.

GUILLEM: No la veritat, no me’n solen fer d'espòilers, però no m’enfadaria

tampoc, no es pot tenir la pell tan fina.

LAIA: Sincerament, no m’he enfadat gaire; això no obstant, no m’agrada que ho

facin. Considero que veure una sèrie és una cosa molt intrínseca i que, per

tant, és important que el descobriment es faci individualment. Si algú comenta

el que succeeix, el desenvolupament de la sèrie/pel·lícula perd el sentit.

ALEJO: Mai, però sí que alguna mala cara he fet.

ARIADNA: A mi em posa histèrica, per què hi ha gent amb tan mala bava?

DAVID: En la vida, ho trobo una ximpleria.
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9) Relacionat amb l’anterior, us considereu usuaris que fa “afartament” de
sèries o pel·lícules d'ençà que tens accés a la plataforma?

ALÍCIA: Afartaments no; tanmateix, si soc consumidora diària i tinc ànsies per

arribar a casa i continuar veient la meva sèrie.

XAVI: No, gens. Sí que alguna vegada he mirat sèries ''del tirón”, com ‘'The

Witcher’, ‘Marco Polo’, ‘Gambito de dama’ o 'Juego del calamar’, però molt de

tant en tant passa això.

MARIONA: Quan he tingut molt de temps lliure, sí, veia sèries senceres en un

dia. Així i tot, ara tinc el temps més limitat i potser faig ús de la plataforma 4 h

setmanals.

GUILLEM: Si, cada vegada que n’acabo una, en començo una nova, però solen

ser sèries llargues que trigo temps a acabar-les.

LAIA: Em considero una persona que no aguanta molta estona veient/fent el

mateix i que no té gaire temps per dedicar tanta estona a una sèrie; tanmateix,

sí que és veritat que quan espero amb ganes l’estrena d’alguna que m’agrada,

puc passar-me tot el cap de setmana veient-la fins a acabar-la.

ALEJO: En la vida. Amb la meva parella moltes vegades discutim perquè ella

vol seguir i jo no ho suporto.

ARIADNA: No n’he fet cap i ni ganes. Penso que no ha de ser bo.

DAVID: Sí, rotundament en faig cada cap de setmana.
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10) Considereu que aquesta plataforma està acabant amb les sèries
produïdes per cadenes televisives?

ALÍCIA: Sí, ja que per a molta gent és més fàcil accedir a Netflix i escollir dins

d’aquesta.

XAVI: Totalment, penso que les plataformes de streamings, sobretot Netflix,

s’estan enduent bona part del pastís que abans era repartit entre les

televisions. És més, molta gent del meu voltant assegura sempre que ja ni mira

la televisió, només plataformes.

MARIONA: És cert que Netflix té molt protagonisme cinematogràfic

actualment, però no penso que estigui trepitjant les cadenes televisives.

GUILLEM: Si, ara mateix ens agraden les coses ràpides i això d’haver

d’esperar quan al Netflix posen les sèries senceres de cop no és un punt a

favor.

LAIA: No, perquè les sèries produïdes per cadenes televisives també tenen la

seva

plataforma on penjar-les i que tothom hi tingui accés (de manera gratuïta).

ALEJO: Una mica si, però també crec que és una forma d'exigir millor contingut

a certes cadenes televisives que viuen d'un programari antic i poc -actualitzat.

ARIADNA: Doncs si, i considero que acabarà amb elles per complet.

DAVID: Penso que plataformes com Netflix han ajudat a revitalitzar un sector

encallat i que no s’estava adaptant a les noves tecnologies. El que està

començant a passar és que aquestes cadenes passen a col·laborar amb

aquestes plataformes per arribar a més espectadors

87



11) I respecte al cinema, creieu que està afectant la pèrdua de
consumidors? Estem perdent les ganes d’anar-hi?

ALÍCIA: Sí, encara que continuo sent consumidora de cinema.

XAVI: L'opció de poder mirar una estrena a casa, amb família/parella/amics

també és força atractiva, en lloc d’anar a un cinema on les entrades són cares,

la gent molesta, sents una olor de pizza que sembla que algú estigui de pícnic i

tens al típic darrere que et va donant cops, per no parlar de les persones que

riuen per absolutament tot. Personalment, només vaig al cinema quan hi ha

estrenes potents, la resta ho miro a casa.

MARIONA: Penso que sí, és més còmode i pràctic estar al sofà de casa.

GUILLEM: Mai he sigut amant del cinema, però personalment penso que

s’està quedant una mica antiquat, les cartelleres són molt limitades en

comparació al contingut en línia, com a molt la gent hi va quan s’estrena una

pel·lícula molt famosa o important.

LAIA: No coincideixo amb tu. El cinema és un lloc on tots sempre volem anar, ja

que hi ha moltes pel·lícules que s’estrenen i fins que aquesta plataforma no les

compra, és molt difícil accedir a elles.

ALEJO: Jo no ho crec, tenint en compte que les estrenes encara són al cinema

i jo com a consumidor, hi ha pel·lícules que prefereixo anar a veure al cinema,

ja sigui per la pantalla, el so, etc.

ARIADNA: Tampoc ho crec. El cinema té una part màgica que cap plataforma

podrà aconseguir.

DAVID: Personalment, crec que sí però no a un ritme preocupant. Al final és

com la ràdio, molta gent va emigrar al vídeo quan es va posar de moda, però la

ràdio no ha mort
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12) Us heu arribat a replantejar com ha canviat el consum audiovisual de
fa deu anys amb el d’avui en dia? Què n’opineu? És millor/pitjor?

ALÍCIA: No, però penso que ha avançat de manera bestial, és molt més real i

fantàstic tot.

XAVI: Penso que ha canviat radicalment el consum audiovisual. En general

considero que ha de millorar el que s’està oferint, tot i ara es peca de

sobreproducció de títols de pel·lícules i sèries, provocant que ens estiguem

mitja hora buscant què volem veure.

MARIONA: No considero que sigui millor o pitjor, ha evolucionat el consum

audiovisual, i ara es fa molt més ús de dispositius electrònics per consum

d’aquest tipus de plataformes.

GUILLEM: El consum de deu anys enrere era limitat i lent, els equips que es

feien servir comparats amb els d’avui en dia no tenen comparació, Així que per

mi, el consum actualment és pitjor perquè no tenim la il·lusió que teníem abans.

LAIA: Arran de la pandèmia, sí. Crec que ha evolucionat, ja que abans si volies

veure una pel·lícula, havies d’esperar al fet que s’estrenés, les sèries – com bé

es comentava anteriorment – passaven els capítols de setmana en setmana… i

avui en dia, amb un cop d’internet, tens accés a qualsevol mena de plataforma

d’arreu del món. No crec que sigui ni millor, ni pitjor, simplement que ha

evolucionat i seguirà evolucionant, ja que això és només el principi d’una era

tecnològica i innovadora.

ALEJO: Crec que ha millorat, perquè tenim més varietat, contingut totalment

immediat i és superaccessible.
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ARIADNA: Com bé diu la Laia, arran de la pandèmia ha canviat molt i per mi,

va a pitjor.

DAVID: “Avui dia el consum és molt més “el vull ara i ràpid, com si d’un robot

tractés”. Considero que en alguns aspectes ha millorat com per exemple en

l’accessibilitat i la facilitat de consum, però d’altres està empitjorant molt com

per exemple l’originalitat.”
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13) Creieu que aquest tipus de plataformes està creant una societat més
individual?

ALÍCIA: Si en el meu cas perquè m’agrada més consumir-ho sola, però soc

coneixedora de què hi ha molta més gent que li agrada compartir-ho.

XAVI: No considero que s’hagi arribat a aquest punt, tot i que sí que és cert

que molta gent prefereix tancar-se a casa, aïllant-se, per continuar consumint

Netflix.

MARIONA: Des del meu punt de vista, sí que ha afectat en l'àmbit social, però

fins al punt de crear una societat individual, encara no crec. Així i tot, sí que és

cert que a les persones amb un caràcter poc socialitzador, encara els ha fet

socialitzar menys.

GUILLEM: (Entre riures) Ostres Mariona, tota l’estona opinem coses totalment

oposades. Per mi aquestes plataformes donen més a parlar i al fet que la gent

comenti a les xarxes i es creïn pàgines amb relació a les sèries on es pugui

intercanviar opinions entre usuaris. Abans ho podies comentar amb els teus

amics i família, ara tens milions de persones amb les quals pots parlar des del

mòbil.

LAIA: Per mi varia depèn de com s’enfoqui. Crec que aquesta plataforma ens

allunya de poder socialitzar, ja que no necessites anar a un cinema per veure

una pel·lícula, on et trobaràs altres espectadors i podràs compartir

l’experiència; però també crec que és un bon moment per mirar de manera més

subjectiva, més interna i hi ha d’haver moments on les persones puguin gaudir

de moments solitaris i individuals, cosa que aquesta plataforma ofereix.

ALEJO: Guillem tranquil, jo penso com tu! De fet, considero que ens uneix molt

perquè ens fa crear interessos en comú amb la gent que ens envolta.

91



ARIADNA: Totalment!

DAVID: Al cap i a la fi, la societat en general ja s’està enfocant més en

l’individu, i les plataformes com Netflix són un reflex clar de com està passant.
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14) Ara que us l’he plantejat jo... la vostra opinió envers aquesta
plataforma mundial ha canviat?

ALÍCIA: La veritat és que no…

XAVI: M’ha fet replantejar alguns aspectes sobre el seu funcionament i

l’impacte que ha arribat a provocar dins la societat.

MARIONA: No, sempre he sigut molt seguidora de Netflix i l’opinió que tinc de

la plataforma em sembla la mateixa des dels inicis d’utilitzar-la fins avui dia.

GUILLEM: No, continua sent la mateixa. Qui ha de fer un bon ús de la

plataforma són les persones que la consumeixen, no?

LAIA: Totalment d’acord amb el que diu en Guillem! És una plataforma que

engloba que et fa la vida una mica més fàcil perquè ho tens tot més a l’abast,

però que indirectament ens dificulta l’accés a la socialització.

ALEJO: Personalment, no he canviat d’opinió, però si és veritat que em fa la

sensació que el contingut que ofereix és una mica repetitiu i que s’ha d’innovar

una mica en els

temes a tractar en les sèries i programes.

ARIADNA: Des que tinc al meu costat a la meva germana petita sí, ja que

penso  que estan tot el dia enganxats i em dona una mica de respecte.

DAVID: Doncs no, perquè jo d'ençà que vaig conèixer Netflix ja era conscient

del model de negoci i l’evolució de les plataformes de contingut audiovisual.
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