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La convergència 

de mitjans i el 

creuament de 

diferents 

plataformes 

tecnològiques ha 

permès fer 

créixer l’impacte 

de sèries o 

pel·lícules d’èxit 

com Lost o Harry 

Potter. La 

narrativa 

transmediàtica 

facilita el 

desenvolupament 

i creixement de 

produccions en 

diversos formats, 

des del show 

televisiu, fins als 

jocs virtuals. 

El concepte de narrativa transmediàtica el va 
introduir Henry Jenkins (MIT) en un article 
publicat a la revista Technology Review el 2003. 

Defineix les experiències narratives que es 
poden desplegar a través de diferents 
mitjans o plataformes. 
 
Les plataformes més conegudes són la televisió, 
els llibres o els videojocs a través de les 
consoles. Però hi ha altres formats que s’estan 
consolidant. Per exemple, els webisodes, 
episodis de 5 a 10 minuts que es poden 
descarregar a la xarxa abans de sortir per 
televisió; o els mobisodes, breus capítols creats 
especialment per visualitzar-los des d’un mòbil.  
 
No s’ha de confondre la narrativa transmediàtica 
amb el concepte de traducció intersemiòtica (la 
mateixa història es tradueix a un altre 
llenguatge, per exemple, les pel·lícules de Harry 
Potter basades en la col·lecció dels llibres). Amb 
la narrativa transmediàtica cada mitjà de 
comunicació o plataforma explica  una part 
diferent de la història. És a dir, el que es llegeix 
al llibre no és el mateix que el que es visualitza 
al web o en un còmic. 
 

La riquesa narrativa del cinema, la 
convergència tecnològica

1 i l’accés 
immediat a la xarxa, han facilitat el 
desenvolupament de la narrativa 
transmediàtica, que sorgeix com una manera 

de multiplicar la seva naturalesa expressiva. 
 
Existeixen diferents denominacions; alguns 
experts prefereixen parlar de cross-media, 
multimodalitat, transmedia storytelling o 
narrativa multimèdia. Totes fan referència al 
mateix, móns narratius que traspassen diferents 
mitjans i/o plataformes. 
 
 
 
1
Càpsula de tendència sectorial Convergència 

tecnològica del sector de la Comunicació 
http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Capsula%20sect
orial%20comunicacio%20CAT_tcm9-17405.pdf 

 

La narrativa transmediàtica inclou el 
concepte de plataforma perquè la xarxa de 
construcció d’aquesta varietat de mons 
narratius inclou els consumidors. Per 
exemple, les històries d’en Harry Potter 
comencen als llibres de J.K. Rowling però 
poden acabar en un bloc d’un fan que 
continua explicant les seves històries

2
 .  

 
Un altre exemple senzill: un missatge escrit 
en un espai públic pot connectar  l’audiència 
amb una història o situació, involucrar el 
públic perquè ampliï la informació en altres 
mitjans/plataformes, motivar-lo perquè creï 
els seus propis relats, fomentant, així, la 
participació. Per exemple, un eslògan o un 
missatge aparegut en una manifestació o 
escrit en una paret d’un edifici pot donar lloc 
a relats o petites històries a blogs de 
ciutadans anònims, de personatges 
populars o de professionals de la 
comunicació. 
 

La seva aplicació serveix per ampliar el 
cicle de vida del contingut creatiu, i 
mantenir i expandir les audiències. A 

més, permet dissenyar propostes 
interactives i generar rendiments econòmics 
més elevats. 
 
El llibre Convergence Culture de Henry 
Jenkins presenta diferents exemples 
d’aquest tipus d’expansió narrativa

3
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
http://hipermediaciones.com/2009/05/15/narrativa

s-transmediaticas/  
3
 http://www.amazon.com/Convergence-Culture-

Where-Media-Collide/dp/0814742955 
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La narrativa transmediàtica: un 

format de comunicació en alça 

http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Capsula%20sectorial%20comunicacio%20CAT_tcm9-17405.pdf
http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Capsula%20sectorial%20comunicacio%20CAT_tcm9-17405.pdf
http://hipermediaciones.com/2009/05/15/narrativas-transmediaticas/
http://hipermediaciones.com/2009/05/15/narrativas-transmediaticas/
http://www.amazon.com/Convergence-Culture-Where-Media-Collide/dp/0814742955
http://www.amazon.com/Convergence-Culture-Where-Media-Collide/dp/0814742955
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Una història 

transmediàtica  té 

tres protagonistes. 

La  indústria de la 

comunicació, 

interessada a 

mantenir la 

producció amb 

marges econòmics. 

L’audiència, que 

passa de ser 

consumidora a 

productora o 

redactora. I, per 

últim, la 

tecnologia,  que 

amb la seva 

evolució, la fa 

possible. 

Segons l’experta en comunitats 
virtuals Lizzie Jackson de la 
Universitat de Westminster, les 
productores privades són cada 
vegada més conscients de la 
necessitat de crear continguts 
multiplaforma (en diferents mitjans de 

comunicació). Experimentar amb 
nous formats interactius, 
desenvolupar formats 
innovadors o estudiar les 
tendències de consum s’ha 
convertit en un dels eixos 
estratègics de les empreses de 
comunicació4.  
 
Més concretament, es dóna molta 
importància al comportament 

mediàtic de joves entre 16 i 24 
anys. Aquests joves són nadius 

digitals i experts en la interpretació 
de diferents móns narratius (web, 
cine, còmic, etc). Les empreses 
perceben un canvi en les seves 
modalitats de consum, i són els 

usuaris/clients del futur. Tot i 

així, encara els falta molt camí per 
recórrer, perquè les seves pràctiques 
de consum són difícils d’interpretar i 
no tots els consumidors  d’aquesta 
edat són transmediàtics. 
 

D’altra banda, l’educació també 
s’està inspirant en la narrativa 
transmediàtica. Les classes 

magistrals han deixat d’existir, i s’han 
convertit en sessions interactives i 
basades en la construcció del propi 
coneixement. S’utilitzen recursos que 
faciliten la participació i 
l’autoaprenetatge de l’alumnat: 
projecció de vídeos, accés a 
materials teòrics a través de diferents 
plataformes, ús de diversos recursos 
(mòbil, tablets, ebooks), debats 
presencials, etc. De fet, existeix un 
nou concepte per referir-se a les 
pràctiques d’ensenyament basades 
en l’autoaprenetatge (“fes-ho tu 
mateix”) a través de l’ús de les noves 
tecnologies: l’Edupunk

5
 . Un exemple 

d’Edupunk és un curs de la 
Universitat de Bristish Columbia en 
que els estudiants proposaven i 
elaboraven articles per la seva revisió 
posterior per part de la comunitat 
wikipedista o comunitat de Wikipedia. 
 
 
 
 
4
http://digitalistas.blogspot.com.es/2009/0

5/e-week-2009-narrativas-
transmediaticas.html  
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Edupunk   

La narrativa transmediàtica forma 
part de les estratègies de les 
principals productores de 
continguts. Per exemple, Walt 

Disney va construir diferents mons 
narratius: animació, còmic, cine, 
Disneyland, etc. Actualment, la 
narrativa transmediàtica no només es 
troba en les estratègies de les grans 
productores sinó que ha adquirit una 
nova dimensió. Més propera i 

accessible per petites i 
mitjanes productores, per dos 

motius: 
 

 El nombre de mitjans s’ha 
multiplicat: llibres, cinema, 
mòbils, tablets, consoles, 
web, còmics, etc. 

 Existeixen plataformes on 
els consumidors i 
consumidores poden 
participar i ampliar les 
històries: fòrums, blogs, 
xarxes socials, etc.  
 

El segon motiu, però, ha generat 
algunes diferències entre els autors 
de les històries originals. 
Principalment, pels drets d’autor o 
copyright. Tot i això, la narrativa 
transmediàtica els ha servit per 

consolidar una marca i obtenir 
guanys. 
 
Malgrat el potencial de la narrativa 
transmediàtica, es tracta d’un 
fenomen relativament nou que 
encara cal estudiar. De fet, el disseny 
d’una narrativa transmediàtica 
implica un reconeixement dels 
aspectes essencials del llenguatge i 
de les estructures i dinàmiques de 
cada un dels mitjans/plataformes 
implicades. Els recursos audiovisuals 
que ofereix el cinema no són els 
mateixos que els que té el text o el 

videojoc. Per tant, cal adaptar les 
històries a cada mitjà de 
comunicació. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
 
 

 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digitalistas.blogspot.com.es/2009/05/e-week-2009-narrativas-transmediaticas.html
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El 2010 

el PGA 

(Producers 

Guild of 

America) va 

incloure als seus 

crèdits el perfil 

de productor 

transmediàtic. 

Això va suposar  

el reconeixement 

dels professionals 

especialitzats en 

el 

desenvolupament 

de continguts en 

diferents 

plataformes. 

 

 

 

La funció 

principal del 

productor 

transmediàtic és 

fer de pont entre 

la productora,  

l’autor i 

l’audiència. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una història no es torna 
transmediàtica simplement perquè 
involucra molts mitjans de 
comunicació. Perquè ho sigui, és 
indispensable tenir clar com s’ha de 
fragmentar la història, com aprofitar 
l’estètica i característiques de cada 
canal i llenguatge, i com realitzar la 
connexió entre aquests. 
 
Els  professionals del sector de la 
comunicació, sobretot els dels àmbits 
de  comunicació audiovisual i 
multimèdia i web, hauran de tenir 
molt en compte en les seves 
produccions els diferents formats que 
obre la narrativa transmediàtica. 
Aquesta narrativa impacta 
especialment en els perfils 
professionals d’aquest àmbits, i 
també en algun del periodisme, com 
en el de periodista digital. 
 
Així, i a tall d’exemple, el director 
creatiu de preproducció d'entorns 
digitals caldrà que sàpiga analitzar 
una obra existent (per exemple, un 
llibre) i convertir la seva estructura a 
la necessària en un altre mitjà (per 
exemple, una webisodi). Això 
requereix una anàlisi dels 
components de l’obra i prendre 
decisions sobre la seva publicació. 
Per aconseguir-ho, cal que aquest 
professional sigui capaç de 

negociar amb els creadors de 
l’obra sobre la propietat 
intel·lectual, i tingui un 
coneixement profund i una 
visió general de tot el projecte.  
 
A més, els professionals que formin 
part del seu equip de treball 
multidisciplinar (l'enginyer artístic en 
realització digital, el director tècnic en 
processos digitals o  el supervisor 
d'efectes visuals), han d’adaptar les 
seves competències tècniques per 
poder desenvolupar productes en 
diferents formats. El que suposa que 
han de conèixer caldrà les 
estructures i llenguatges que 
s’utilitzen en cada mitjà de 
comunicació. 

Als dissenyadors de videojocs i 
programadors de videojocs se’ls obre 
un nou camp d’actuació. Tot és 
susceptible de convertir-se en un joc si 
se sap adaptar la història original al nou 
format. Els videojocs, però, hauran de 
ser accessibles des de diferents 
dispositius més enllà (mòbils, tablets, 
webs) i no només des de les consoles. 
Això requerirà conèixer els diferents 
llenguatges de programació que es 
requereixen per cada dispositiu. 
 
L’Associació de productors de televisió, 
cine i multimèdia d’Amèrica (Producers 
Guild of America) va reconèixer un nou 
perfil professional anomenat 

productor transmediàtic6 .  
 
Aquest professional s’encarrega de 
planificar el desenvolupament d’un 
projecte transmediàtic. En concret, 

realitza tasques de producció i 
manteniment d’una història en 
múltiples plataformes, crea 
històries noves per a noves 
plataformes i procura enllaçar les 
iniciatives interactives per unir 
l’audiència. Es tracta d’un 

professional amb titulació superior en 
comunicació audiovisual amb 
coneixements tècnics organitzatius i 
comercials, i una àmplia visió sobre el 
producte. Un professional a cavall entre 
el director creatiu de preproducció 
d'entorns digitals i el productor executiu.  
 

Amplia la informació del 
sector al Web Barcelona 
Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >  

Comunicació 

En aquest apartat web trobaràs un 
informe del sector en clau d’ocupació, 
podràs consultar les fitxes ocupacionals 
amb els diversos perfils professionals, i 
conèixer els principals recursos per 
trobar-hi feina. 
 
 
 
 
6
 http://www.producer 

sguild.org/?page=co 
c_nm&hhSearchTerm 
s=transmedia+and+producer 

 

 
 

Impacte sobre els perfils professionals 
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