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 Entrevista a Josep Mitjà 
Cofundador de Wuaki.tv 
REINALD BESALÚ 
MAIG DE 2014 

Josep Mitjà és cofundador del servei de lloguer, compra i subscripció de pel·lícules i sèries Wuaki.tv. 

L’empresa, amb seu a Barcelona, va ser comprada el 2012 pel grup japonès Rakuten, orientat al comerç 

electrònic, i opera a Espanya, el Regne Unit i ben aviat ho farà també a França. En aquesta entrevista Mitjà 

explica com veu el sector de la distribució digital de vídeo i quins són els reptes de futur per a Wuaki.tv. 

• Wuaki.tv neix el 2010, en plena crisi econòmica. Això us va condicionar a l’hora de pensar en 

com havia de ser el producte? 

Sí, la vam fundar el 2010, però en realitat ja feia temps que hi pensàvem. En Jacinto Roca, l’altre cofundador, 

ja portava dos o tres anys amb la idea. Jo m’hi vaig unir a finals del 2009, però fins el 2010 no vam constituir 

l’empresa formalment. La nostra visió era que la distribució de continguts es tornaria digital: ni nosaltres ni 

ningú no dubtava que això passaria. La pregunta era si nosaltres seríem capaços de muntar una empresa 

responent a això. I, de fet, vam encertar-la molt amb el moment, perquè, per una banda, totes les 

distribuïdores tenien clar que havien d’apostar per la distribució digital i, per l’altra, començaven a aparèixer 

tots d’aparells que permetien consumir continguts audiovisuals connectats a Internet, com per exemple 

les Smart TV. Això va fer que els estudis facilitessin que gent com Wuaki.tv i altres operadors entréssim al 

mercat, i que els fabricants d’aquests dispositius necessitessin aquest tipus de serveis. Normalment, qui podia 

proporcionar això eren les grans empreses (Telefónica, Televisió Espanyola), però el què podíem oferir 

nosaltres era l’agilitat. Crec que vam ser prou hàbils i vam tenir suficient sort com per tirar-ho endavant. 

• L’administració us va donar suport? 

Cal tenir en compte que qui aixeca empreses són els emprenedors, no l’administració. L’ideal per aixecar 

empreses, en tot cas, és que l’administració no hi posi barreres. Seria convenient, per exemple, eximir de 

pagar impostos quan encara no has guanyat res, quan encara no tens ingressos. Si jo estigués a 

l’administració, en comptes de donar subvencions, trauria aquesta barrera addicional, i que quan naixés una 

empresa comencés a pagar impostos quan generés beneficis. També sé que hi ha gent que està molt 
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contenta amb la feina d’ajuda en la creació del business plan que fa Barcelona Activa, però nosaltres, que ja 

teníem experiències prèvies, no la vam necessitar. 

• Què aporta Rakuten a Wuaki.tv? 

En el negoci on estem nosaltres, que és el de la distribució de continguts, els marges són bastant petits i, a 

més a més, cal una inversió molt gran per tenir molts continguts, per “omplir la botiga”. A més, com que és un 

negoci dirigit a consumidors finals, has de crear una marca, i això val molts diners. Aquesta necessitat tan 

important de finançament fa que el nostre negoci només tingui sentit a escala bastant gran, multinacional. A 

més, també ens feia il·lusió tenir un producte amb repercussió en més d’un país. Això ho podíem fer 

independentment, a través de capital risc, o, com en aquest cas, amb Rakuten, que no només ens donava la 

solvència econòmica, sinó que ens aportava també tots els avantatges que comporta ser un grup cross: 

Rakuten deu tenir 700 milions d’usuaris en un dia. És diferent anar a conquerir el món en solitari que fer-ho de 

la mà d’una empresa així. Per exemple, quan vam voler operar a Regne Unit, no va ser necessari crear una 

oficina, perquè Rakuten ja en tenia; i a França, on tenim pensat començar a operar aviat, també en tenen. 

• Així, creus que una empresa amb serveis similars als vostres però a nivell local no seria 

viable? 

Depèn una mica del que vulguis fer. Nosaltres, que oferim continguts dirigits al consumidor general, 

necessitem una escala bastant gran. És difícil que, amb el nostre posicionament, es pugui aguantar en un únic 

país, però lògicament hi ha altres posicionaments, com per exemple els basats en continguts més 

independents, que poden funcionar. Els costos de producció han disminuït molt, cosa que permet que més 

gent pugui crear productes molt atractius, i la distribució digital també és molt més barata i permet crear noves 

maneres de consumir continguts, cosa que també crearà espai per a molta gent. Però un negoci com el 

nostre, de lloguer de pel·lícules de Hollywood, per entendre’ns, és difícil que s’aguanti en un àmbit 

més local. 

• I Rakuten, què buscava amb la compra de Wuaki.tv? 

En el món del comerç electrònic hi ha una part molt important que és l’entreteniment. Els DVD, pel·lícules, 

llibres o jocs formen una part bastant significativa de les vendes en comerç electrònic. I aquestes vendes 

s’estan digitalitzant. Per tant, si estàs en el món del comerç electrònic, o bé surts d’aquests mercats, perquè 

en la seva forma tradicional estan desapareixent més o menys ràpid, o bé apostes per formar-ne part en el 

seu vessant digital, que és el què ha fet Rakuten, o també Amazon. 
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• Teniu previst entrar en altres països, més enllà d’Espanya, Regne Unit i França? 

Sense entrar en detalls confidencials, el què sí que hem anunciat és que tindrem presència europea. El 

mercat amb què estem treballant pels propers mesos és França. 

• L’entrada a França d’actors com vosaltres o Netflix, que també hi té interès, es pot veure 

complicada per les característiques de la cronologia d’explotació del cinema vigent a aquest 

país? 

La cronologia d’explotació existeix a tot arreu. És cert que en el cas de França està molt més fixada a nivell de 

regulació, mentre que en altres mercats és més flexible, però en el fons existeix, i existeix perquè a les 

productores els interessa vendre el producte primer allà on la gent paga més, les sales de cinema, i anar 

baixant. I si tu ets francès, t’és igual com siguin les lleis d’un altre país: saps que si vols llogar una pel·lícula 

t’hauràs d’esperar uns quants mesos. És cert que el públic voldria tenir un Spotify del cinema, o dels 

continguts audiovisuals, on tingués disponible qualsevol cosa en qualsevol moment, però això és molt difícil 

que passi. En aquest sentit, nosaltres tenim Wuaki Selection, que és un model de subscripció com el de 

Netflix, i tenim el model de lloguers un a un, que equivaldria al model iTunes. 

• Netflix ha entrat en la producció de continguts. Us ho plantegeu vosaltres? 

Per a Netflix la producció de continguts, que ofereix en exclusiva, és una eina de diferenciació que l’allunya del 

model Spotify. Nosaltres no ens ho hem plantejat encara seriosament. La meva opinió, que no es basa en cap 

pla ni per la setmana que ve ni per l’any que ve, és que arribarà un moment en què ens ho plantejarem. Ara 

mateix la nostra feina és distribuir contingut a través d’Internet. Encara segmentem molt les coses per la seva 

tecnologia de distribució (Internet, satèl·lit, TDT), però en el fons tot és contingut i, a mesura que la tecnologia 

vagi millorant, les barreres desapareixeran i no hi haurà cap diferència entre Telecinco, TV3, Wuaki.tv o 

Netflix. I jo veig que tota la gent que es dedica a distribuir també acaba produint. Per tant, suposo que 

en algun moment ens ho plantejarem. 

• Ja has comentat que vosaltres oferiu tant continguts a la carta, per comprar i llogar, com 

continguts de subscripció. Quin model funciona millor? Quins avantatges té cadascun? 

Són dos models diferents i tots dos funcionen. En el model de lloguer i venda allò que ven és la pel·lícula. 

Nosaltres, com a comerciants, hem de presentar el producte d’una manera atractiva, però al final, si el 

producte és bo, es ven. En la subscripció el producte no és la pel·lícula, és la recepta: què poses de producte 

infantil, d’esports... Per tant, aquí la responsabilitat del distribuïdor és molt més gran. La subscripció és un 
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negoci que requereix un compromís molt més gran, perquè es tracta de fer la selecció del paquet que 

hi haurà i de gestionar les entrades i sortides. És una mica la feina d’un canal que dissenya la graella. 

Nosaltres pensem que la gent vol les dues coses: vol pagar una quota mensual i tenir un catàleg atractiu per 

un cost molt baix. Són sis euros, o sigui, una tercera part del que val un DVD. I, a la vegada, també vol poder 

llogar una pel·lícula. Crec que vol les dues coses i les dues coses tenen sentit. En el cas de la subscripció, 

però, com a empresa ens requereix un esforç més gran. 

• A nivell espanyol qui considereu que són els vostres competidors? 

Ara hi ha una sèrie de serveis generalistes, com Canal Plus o iTunes, que van dirigits a la població general. 

Per la meva experiència en la telefonia mòbil, sé que hi va haver una fase on l’objectiu no era ser Vodafone o 

Movistar, sinó que era augmentar la penetració de la telefonia mòbil a l’estat: l’important era fer créixer el 

mercat. Ara que la penetració és del cent per cent, en canvi, l’objectiu és competir pels mateixos clients. 

Nosaltres ara ens trobem en aquesta fase inicial on l’important és crear mercat, i penso que és bo que hi 

hagi diversos serveis que ajudin a fer-lo créixer. Si estiguéssim sols podríem fer menys força. En 

canvi, ser més d’un ens ajuda a créixer. 

• I les plataformes de vídeo gratuïtes a l’estil YouTube, les considereu competència? 

Al final també és una manera d’entretenir-se, i en aquest sentit, pot ser competència igual que ho pot ser un 

partit de tennis. Però YouTube no es posiciona en els continguts premium. Google Play permet llogar 

pel·lícules, però tampoc no veig que tinguin la vocació d’anar cap aquí. Per mi els competidors directes són 

els que volen oferir un producte d’entreteniment cobrant, com Canal Plus o Apple amb iTunes, entre 

altres. 

• Al Regne Unit competiu amb Netflix i Amazon. El plantejament és diferent que a Espanya? 

És similar. La nostra visió és que el mercat dels continguts no és com el de les xarxes socials. A Internet hi ha 

un únic Facebook i un únic Twitter, però a les productores tampoc no els interessa que hi hagi un únic 

distribuïdor a cada mercat. Crec que hi ha espai per unes quantes plataformes a cada país. És cert que 

Regne Unit és un mercat molt competitiu, i això ens posa en un nivell d’exigència més gran. Posicionar-nos 

com a líders en aquest mercat a curt termini no està al nostre abast, però sí que tenim la possibilitat de tenir-hi 

un posicionament decent, de primera divisió. En el fons, aquesta és l’única manera de sobreviure. 

• Quin és el perfil d’usuari de Wuaki.tv? 
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És bastant ambigu, perquè tenim continguts de tot tipus: infantils, d’acció, independents... Nosaltres ens 

dirigim a tothom, però sí que tenim un biaix de franja d’edat superior a la mitjana d’Internet. Personalment, 

penso que és degut al fet que la gent més jove, com que és la que sap piratejar, és menys propensa a 

comprar el nostre servei. 

• Teniu detectat si el públic d’Espanya o del Regne Unit és del mateix tipus? 

Jo crec que és una mica diferent. Es consumeix més a Regne Unit que aquí. Hi ha gent que diu que aquí 

pirategem més, però jo crec que té més a veure amb el clima. El mal temps fa que t’estiguis més a casa i que 

tinguis més possibilitats de mirar continguts. Jo crec que sí que és cert que entre el nord i el sud d’Europa hi 

ha aquesta diferència. 

• Sobre la pirateria, teniu comptabilitzat com us afecta? 

Sí que és cert que quan hi ha notícies com la del tancament de Megaupload ens puja el trànsit. Penso que el 

que hem de fer és que el nostre servei tingui una qualitat excel·lent i sigui molt fàcil d’utilitzar. Hem de facilitar 

que la gent pugui tenir un accés legal als continguts. No estic segur que l’argument purament legal, 

tot i que èticament té sentit, sigui suficient en l’àmbit comercial. Crec que el més important és fer que 

sigui una experiència molt senzilla, molt fàcil. Això és el que acaba valorant la gent. 

• Us plantegeu oferir continguts gratuïts o a preus reduïts a canvi de publicitat? 

Tenim una petita selecció de pel·lícules gratuïtes que utilitzem perquè la gent pugui provar el servei. Dins del 

grup Rakuten, tenim una empresa que es diu Viki que adopta el model de publicitat. Nosaltres pensem que 

hem d’oferir la pel·lícula d’estrena, on la primera finestra d’explotació és la del lloguer, i quan arriba el moment 

en què té sentit explotar-la via publicitat, ho fem a través de Viki. 

• El catàleg de Viki és el mateix que el de Wuaki.tv? 

No, són de continguts diferents. Com a grup pensem que no té sentit posar una estrena de Hollywood amb 

publicitat. 

• Us trobeu amb dificultats a l’hora de confegir un catàleg competitiu, d’últimes estrenes? 

És complicat, i és diferent segons el model de negoci. En el model de lloguer i d’estrenes, el més complicat és 

assegurar que la plataforma està acceptada pels estudis de Hollywood, que exigeixen uns mínims de qualitat, 

cosa que també ens va bé per oferir als nostres usuaris uns mínims. Aquesta és la primera barrera d’entrada 
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que hi ha, la d’uns mínims de qualitat i de seguretat. Per altra banda, a nivell de model de subscripció, es 

tracta de poder confegir una bona recepta, una bona selecció de continguts que faci que el producte sigui 

atractiu per als clients. Però aconseguir productes bons al preu que encaixa amb el pressupost és 

complicat. 

• Us heu trobat amb reticències? 

Més que reticències és una negociació econòmica. Sense restricció de pressupost no hi hauria cap problema. 

• Com veieu les imposicions sobre quotes de producció europea i nacional? 

Cada país té unes lleis una mica diferents, i a cadascun ens toca complir amb el que marca la llei. Tampoc 

ens resulta una complicació gaire gran, perquè coincideix amb allò que l’usuari vol en cadascun dels països. 

No és una càrrega. La complexitat és conèixer les preferències de cada país. A la pràctica no ens afecta en 

res, perquè encara que no hi hagués la llei acabaríem fent el mateix. 

• Al vostre catàleg hi ha sèries, però no sèries catalanes o espanyoles, que les televisions 

col·loquen en les seves pròpies plataformes. Arribarà un moment en què vosaltres també 

podreu allotjar aquest tipus de produccions? 

Nosaltres el que volem és incloure productes interessants per als nostres clients i que puguem vendre, perquè 

al final som un negoci. El que passa és que, com has dit, les produccions de sèries locals al final ja estan 

disponibles, i per tant nosaltres no aportem res al consumidor. En el cas de les pel·lícules, sí que en tenim de 

produïdes per productores d’aquí i per televisions, i com que segueixen, tret d’alguna excepció, el recorregut 

de finestres, encara que una pel·lícula estigui produïda per Televisió Espanyola primer passarà al cinema, 

després passarà a lloguer i, en algun moment, la passaran a la televisió. Per tant, tenim pel·lícules de 

Telecinco, d’Antena3... Les sèries, en canvi, s’exploten passant-les primer per la televisió, i després ja 

s’ofereixen gratuïtament als seus portals. Això fa que per nosaltres no tingui sentit oferir-les, perquè no 

aporten res al consumidor. 

• En el vostre catàleg oferiu la possibilitat de veure algunes pel·lícules amb subtítols, però 

només en castellà. Us plantegeu donar l’opció de subtítols també en català? 

Ara tenim una restricció a nivell de tecnologia. El nostre servei està disponible en molts aparells diferents, i 

molts aquests aparells no són capaços de suportar subtítols d’una forma dinàmica. Això vol dir que els 

subtítols han de formar part de la mateixa pel·lícula, han d’estar-hi incrustats, i això ens força a escollir un sol 
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idioma, que és el castellà perquè ens serveixen per a tot l’Estat. Aquesta és una de les coses en què ens 

agradaria treballar. De fet, Viki té una plataforma molt interessant on és la pròpia comunitat qui tradueix les 

sèries al seu idioma, i funciona molt bé. És una tecnologia que estem mirant com podem portar-la a Wuaki.tv. 

• I no us heu plantejat crear el vostre propi dispositiu d’accés a Wuaki.tv? 

És difícil. Tal i com entenem el nostre rol en la cadena de valor, nosaltres hem d’intentar presentar continguts 

de manera atractiva en col·laboració amb els fabricants de hardware, que són empreses que tenen una mida 

molt gran. És l’única manera d’entrar en les economies d’escala més serioses. 

• Ara mateix hi ha una gran diversitat de dispositius d’accés a continguts. Creus que es tendirà 

a una reducció o homogeneïtzació? 

Les plataformes s’han de reduir, s’han d’estandarditzar, sobretot perquè en aquestes pantalles amb 

connexió a Internet s’hi puguin fer coses que encara no s’han inventat. Al principi, quan els telèfons van 

començar a tenir connexió a Internet, el WAP com a experiència era una porqueria, i es va inventar l’iPhone, i 

l’Android. I allò ja no era portar Internet al mòbil, sinó una cosa diferent, que tenia sentit per al mòbil. Va 

explotar i, en estandarditzar-se, va fer que un munt de gent del món independent pogués desenvolupar unes 

aplicacions increïbles. Jo crec que amb els televisors ha de passar el mateix, que en el moment en què surti 

una plataforma estable i senzilla hi haurà desenvolupadors que s’inventaran coses que encara no ens 

imaginem. I no serà l’aplicació del mòbil, no serà Facebook a la tele, perquè això no té sentit. I això només pot 

passar si hi ha plataformes grans, sinó no és econòmic. Per nosaltres desenvolupar per a cada una de les 

plataformes és un esforç econòmic importantíssim, que podem finançar però que d’altres no es poden 

permetre. Jo crec que això acabarà estandarditzant-se. El que no tinc gaire clar és si l’estandardització 

serà en el mateix televisor, és a dir, si Samsung, per exemple, tindrà les seves aplicacions, o LG... o si sortirà 

alguna altra cosa de l’estil de Chromecast de Google, que fa que el televisor sigui indiferent: tu el connectes 

alChromecast i operes a partir d’aquesta plataforma. No sé com, però hi haurà d’acabar havent unes 

plataformes estàndards. 

• Quins són els enemics dels serveis de vídeo a la carta? A qui l’interessa que funcionin i a qui 

no? 

Jo no utilitzaria la paraula enemic. Nosaltres venem un producte i, lògicament, la gent, quan decideix gastar 

els seus diners i el seu temps en el nostre producte, a la vegada també està renunciant a altres opcions d’oci. 

Jo no parlaria d’enemics. Simplement, nosaltres oferim una alternativa de mercat i intentem que sigui el més 

atractiva possible. 
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• No creus que hi hagi pressions per dificultar la implantació d’aquests tipus de serveis... 

Evidentment, quan hi ha competència, doncs és competència, però no parlaria de pressions. És molt difícil 

contestar aquesta pregunta. Clar, a l’hora de muntar un producte ens hem d’assegurar que tindrem uns costos 

assumibles, però la gent a qui comprem no són els nostres enemics, són els nostres proveïdors. Sí que és cert 

que els agents tradicionals del sector audiovisual ens perceben com a competidors, no crec que els agradi 

veure com creixen els minuts que la gent dedica a mirar vídeo on line. 

• Però de totes maneres les estadístiques diuen que el consum tradicional de televisió creix... 

Sí, però estan baixant les vendes de DVD, perquè la gent compra on line, i també hi ha el tema de la pirateria. 

• Com veus el futur? 

Clarament la digitalització dels continguts, la tecnologia, les connexions a Internet i els aparells no 

faran més que millorar. Amb la creació d’un estàndard apareixeran coses que encara desconeixem, i això 

serà molt interessant a nivell de negoci. I ho serà més per a les empreses grans. Per això estem molt contents 

de pertànyer al grup Rakuten, que ens proporciona la massa crítica per poder-hi jugar. 

	  


