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Des  de  punts  de  vista  conservacionistes,  YouTube  i  les  plataformes  semblants  d’accés  a
continguts audiovisuals han estat i són vistes com a depredadores d’un bé escàs sobre el qual
s’ha  edificat  l’oci  domèstic:  el  temps  que  els  ciutadans  dediquem  a  veure  la  televisió.  Amb
l’arribada del vídeo (els VHS), fa més de quaranta anys, van començar els problemes per als
vells  oligopolis  directors del  nostre  consum  televisiu,  agreujats per  la  successiva arribada de
l’opulència  d’oferta  de  canals  i  operadors,  els  sistemes  de  pagament  i  els  nous  dispositius
d’emmagatzemament més o menys intel·ligent (com el popular Tivo).

Fins  a  aquest  punt,  s’ha  aconseguit  una  relativa  convivència  entre  els  jugadors  del  paisatge
televisiu, atès que els conflictes eren ben delimitats: batalles per l’adquisició de programes, per
a  reduir  el  paper  dels  operadors  públics,  disputes  sobre  el  finançament  publicitari  i  les
estratègies de preus i posicionament d’uns i altres,  i sempre sota la tutela del braç ordenador
de les polítiques  regulatòries de les autoritats públiques, protectores del bon ordre televisiu.

Els darrers anys, però, s’ha engegat un procés disruptiu amb l’odre establert, amb batalles molt
més complexes, per la naturalesa dels qui hi intervenen i perquè es transforma radicalment el
taulell  de  joc,  i  això  està  obligant  a  refer  les  normes  que  el  regeixen,  cada  cop  més
desbordades.    Televisió  a  la  carta,  televisió  ubiqua,  televisió  de  recuperació  (catch  up
television)  ,  aplicacions  per  a mòbil,  televisió  over  the  top  (OTT)  són  alguns  dels  fenòmens
actuals  del  paisatge  televisiu. Malgrat  tot,  però,  com  s’ha  indicats  en  altres  articles  d’aquest
blog, el consum tradicional de televisió, i en relació amb els agents tradicionals, segueix sent la
base del sistema televisiu.

Això no treu, no obstant, que bona part dels discursos s’adrecin a avaluar i jutjar la participació,
i les conseqüències de la participació, del més cèlebre dels nous jugadors: YouTube.  Aquesta
plataforma propietat de Google ocupa el primer lloc en usuaris, visites i temps de consum a la
pràctica  totalitat dels països,  i és ara per ara el  referent universal principal de  l’audiovisual a
internet.  Aquesta  posició  de  domini  li  ha  provocat  conflictes  importants,  que  han  omplert  el
panorama d’ombres importants: és exclusivament un hostatjador de continguts incorporats pels
usuaris i altres actors de la indústria, com es defineix la companyia a si mateixa? Fins ara, així
li  ha  estat  reconegut  en  la  majoria  de  les  sentències  dels  tribunals  d’arreu  (per  exemple  a
Espanya, en conflicte amb TelecincoMediaset, però també és significatiu el desestiment recent
de Viacom  als Estats Units, després d’anys de plets, culminat amb un acord de col·laboració).
Mirant  cap  al  futur,  però,  caldrà  veure  com  progressen  els  seus  encàrrecs  directes  amb
finançament  a empreses per a produir “canals” dins YouTube als Estats Units, el Regne Unit i
França, o les seves gestions per a ferse càrrec de retransmissions esportives.

Sigui com sigui, el  fet és que avui els productors, els operadors de  televisió,  les agències de
publicitat, les marques i els aspirants a professionals free lance de l’audiovisual (batejats ja com
a  “youtubers”)  tenen  en  compte  en  la  seva  estratègia  de  comunicació  i  promoció  la
intermediació de  la plataforma.  I com a mostra de que ningú  fa bromes,  tenim  l’adquisició de
Maker  Studios,  un  dels  principals  fabricants  de  continguts  per  a  plataformes  (és  a  dir,  a
YouTube) per part de Disney.

A  la vista de  la  importància  ja  innegable de  la plataforma de Google en  les noves pautes de
pràctica  audiovisual  dels  ciutadans,  és  interessant  anar  coneixent  com  funciona  aquesta
relació, quines dimensions adquireix, i quin tipus d’usos són fonamentals i quins accessoris. A
tall d’exemple, cal conèixer quan i per què la gent opta per veure uns continguts als sistemes
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de  recuperació de TV3 a  la  carta o  l’iPlayer de  la BBC  i  quan opta per  veure els  continguts
relacionats  en  la  plataforma  YouTube.  Això  pot  afectar  a  les  decisions  sobre  l’esforç  dels
operadors en relació amb la televisió a la carta.  

I  com  que  això  és  important,  és  recomanable  visitar  l’article  “The  Role  of  Digital  in  TV
Research, Fanship and Viewing”, que acaba de publicar Google en un dels seus blogs (Think
Insights), realitzat per analistes de la pròpia empresa, sobre els usos que fan els usuaris dels
serveis  del  buscador  i  la  plataforma  en  relació  amb  la  televisió
(http://www.thinkwithgoogle.com/articles/theroleofdigitalintv.html).  Com  a  lectura
complementària,  es  recomanable  també  la  breu  anàlisi  de  l’especialista  de  Variety,  Todd
Spangler  (http://variety.com/2014/digital/news/youtubeoncetvsenemytriestoshow
howitdrivesviewerstotvshows1201155364/),  que  emmarca  la  difusió  de  l’estudi  en  els
interessos de Google: convèncer els anunciants dels seus serveis quan pensen en la televisió
com a suport publicitari  , ara que Facebook  i Twitter  li disputen  l’espai de cooperació amb  la
pràctica televisiva dels espectadors.

L’estudi,  fet  sobre  una  mostra  referida  a  un  centenar  de  programes  dels  més  populars  als
Estats Units, mostra un creixement  interanual espectacular (65%) del  temps dedicats a veure
continguts  relacionats  amb  la  televisió  a  la  plataforma  (figura  1)  però  notable  en  totes  les
formes de relació.

 

Figura 1. Increment anual d’activitats relacionades amb la televisió a Google i TouTube
als Estats Units

Font: Google (http://www.thinkwithgoogle.com/articles/theroleofdigitalintv.html)

L’estudi presenta també els patrons de comportament en els seus serveis en el temps respecte
a les diverses necessitats que l’espectador té amb relació a les estrenes, presentacions i altres
actuacions que les cadenes de televisió fan amb els seus programes (figura 2).

Figura 2. Quan i què busquen els usuaris
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Font: Google (http://www.thinkwithgoogle.com/articles/theroleofdigitalintv.html)

Si s’accepta com a bona la tesi que sosté l’article, en el sentit que les plataformes digitals han
canviat  les  pràctiques  dels  espectadors  sobre  com  indaguen,  participen  i  accedeixen  als
programes de la seva preferència, encara que l’estudi sigui fet sobre la realitat dels Estats Units
proporciona unes dades i l’anàlisi corresponent que tenen interès per qualsevol agent implicat
en la indústria de la televisió d’arreu del món.


