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Presentació 

 

En aquestes pàgines es presenten els resultats principals de l'estudi L'AUDIÈNCIA A CATALUNYA 
DE LES SÈRIES TELEVISIVES: anàlisi comparativa dels perfils d'audiència de sèries 
espanyoles i catalanes emeses durant la temporada 2004-2005, realitzat a l'Observatori de la 
Producció Audiovisual (UNICA-UPF).  

El principal objectiu d'aquest estudi és fer una anàlisi comparativa dels perfils de públic de deu sèries 
emeses durant la temporada 2004-2005 en horari de prime time i produïdes a l'estat espanyol, tot 
diferenciant aquelles que són de producció catalana de les que no ho són. Es tracta, en definitiva, de 
determinar les pautes de comportament de l'audiència catalana a partir de l'anàlisi d'aspectes com 
les característiques generals de les sèries escollides i el seu públic, els casos que presenten perfils 
de públic més singularitzats, la diferenciació de l'audiència en funció de la nacionalitat i els continguts 
de les sèries o el comportament del target comercial. 

RESULTATS 

Els gràfics següents mostren quina és la distribució del perfil de públic per a cada una de les sèries 
(tenint en compte factors com el sexe, l'edat, la classe social i l'hàbitat), així com l'afinitat de cada 
tipus d'espectador. 
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Aquí no hay quien viva (AN3) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA 
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Hospital Central (TL5) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE HOSPITAL CENTRAL 
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Los Serrano (TL5) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE LOS SERRANO 

 
 
 
 
 
 
 



 http://www.upf.edu/depeca/opa/ 
 

5 
 

7 Vidas (TL5) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE 7 VIDAS 
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Ana y los siete (TVE1) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE ANA Y LOS SIETE 
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Jet Lag (TV3) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE JET LAG 
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Ventdelplà (TV3) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE VENTDELPLÀ 
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Majoria Absoluta (TV3) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE MAJORIA ABSOLUTA 
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L'un per l'altre (TV3) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE L`UN PER L`ALTRE 
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Porca Misèria (TV3) 
SEXE EDAT 

CLASSE POBLACIÓ 

AFINITAT PER TARGETS DE PORCA MISÈRIA 
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Coincidències i divergències: 

S'observa una coincidència notable entre les sèries de producció catalana, per una banda, i de 
producció espanyola, per l'altra, pel que fa a la classe social i l'hàbitat. Així, podem dir que els 
espectadors de classe mitjana baixa i residents en grans ciutats es decanten més per sèries com 
Hospital Central o Aquí no hay quien viva ; mentre que els de classe mitjana alta i residents en 
pobles se senten més atrets per produccions com Jet Lag o Ventdelplà. L'excepció la presenta Ana y 
los siete que, tot i ser una sèrie de producció espanyola, aplega un nombre important d'espectadors 
residents en pobles i té una proporció de públic de classe mitjana baixa molt més elevada del 
normal. El fet de ser l'única sèrie de les analitzades emesa per Televisió Espanyola (un canal de 
televisió amb un perfil de públic, en general, força diferenciat del que tenen les cadenes privades 
d'àmbit espanyol) podria explicar aquest fenomen. 

Perfil mitjà de classe de les sèries de producció 
catalana 

Perfil mitjà de població de les sèries de producció 
catalana 

Perfil mitjà de classe d'Aquí no hay quien viva, 
Hospital Central, Los Serrano i 7 Vidas 

Perfil mitjà de població d'Aquí no hay quien viva, 
Hospital Central, Los Serrano i 7 Vidas 

En relació amb les variables sexe i edat, el comportament del públic no queda tan diferenciat en 
funció de la nacionalitat de les sèries i, per tant, hem de concloure que es deu més a factors de 
contingut. En general, i pel que fa a aquests elements, podem agrupar les sèries en tres grups: 

• 1. Aquí no hay quien viva i 7 Vidas : coincideixen en el fet que tenen pocs espectadors de 
més de 54 anys i, en canvi, uns elevats percentatges d'espectadors d'entre 25 i 34 anys. Tot 
i que les dones són majoria, els homes hi tenen un pes relativament important.  

• 2. Jet Lag, Majoria Absoluta i Porca Misèria : les distribucions per edats i sexes que 
presenten aquestes sèries són força similars a les del primer grup, però amb major 
presència de gent gran i menys pes del públic d'entre 25 i 34 anys.  
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• 3. Ventdelplà i Ana y los siete : atreuen de manera molt important el públic femení i major de 
54 anys en detriment, sobretot, dels espectadors d'entre 35 i 54 anys. 

Les sèries Hospital Central, Los Serrano i L'un per l'altre presenten unes particularitats que fan que 
no les puguem situar en cap d'aquests grups i que tampoc puguin constituir per elles mateixes una 
tendència comuna en les distribucions de sexe i edat.  

• La mesura de l'èxit : 
 
A l'hora de tractar de dilucidar quins són els punts forts i els punts febles de cadascuna de 
les sèries en relació amb els seus perfils de públic, cal atribuir l'èxit d'audiència de sèries 
com Aquí no hay quien viva o Jet Lag al fet que saben atreure en major o menor mesura tots 
els perfils de públic. Per contra, produccions com Porca Misèria o Ana y los siete , que tenen 
públics força singulars (destaca, en el primer cas, el grau d'atracció entre les persones de 
classe mitjana alta i joves, tot el contrari del que succeeix amb Ana y los siete ), tenen més 
dificultats per assolir uns bons resultats d'audiència.  

• El target comercial  

Per últim, farem també una breu referència al comportament del públic més atractiu publicitàriament 
(homes d'entre 13 i 34 anys, de classe mitjana alta i residents en grans ciutats). En general, queda 
demostrat que aquest target és més afí a sèries com Aquí no hay quien viva, 7 Vidas o Porca 
Misèria. 

Afinitat del target comercial 

 
 


