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BLOC III
Quan les identitats 

es tornen espectacle



Els nous ídols: 
youtubers, influencers e 

instagramers



Mirar-se a l’espill: l’espectacle de crear una 
identitat a través dels selfies





El 28 d’agost de 2013 els Oxford Dictionaries Online
incorporen el concepte selfie:

“selfie (n.): a photograph that one has taken of
oneself, typically one taken with a smartphone or 

webcam and uploaded to a social
media website”.



La societat del 

selfie és més 

narcisista?



En 1980 Roland Barthes va dir:

Cuando me siento observado por el objetivo (de la cámara)
todo cambia: me constituyo en el acto de ‘posar’, me fabrico
instantáneamente otro cuerpo, me transformo por
adelantado en imagen.

Dicha transformación es activa: siento que la Fotografía
crea mi cuerpo o lo mortifica, según su capricho.

(La cámara lúcida, 2012 [1980]: 37).



Es produeix l’emergència 
de tota una sèrie de noves figures 
com els influencers i els youtubers



Definim als Influencers

https://www.youtube.com/watch?v=HJrccMk1xRY




Quins són els principals canals en els que 
s'han fet campanyes amb influencers?

Instagram (25%)

Facebook (21%)

Twitter (16%)



Dulceida, Pelayo Díaz, Belén Ostalet, Sergio Carvajal i Jéssica Goicoechea.



Seguidors: el nombre de persones que segueixen un

compte. Com més seguidors tingui un influencer, més gent

podrà veure les seves publicacions.

Publicacions: aquesta mètrica es refereix a la freqüència

de publicació. Depenent de l'estratègia de cada influencer,

publicaran més o menys.



M'agrada: Com més M'agrada tinga una publicació suposa que

més persones han estat aconseguides tenint una interacció

amb el contingut. A l'hora de comparar publicacions d'aquest

tipus de celebrities o influencers, és una dada rellevant.

Engagement: és el nombre d'interaccions rebudes per cada

1000 persones aconseguides. Com més interacció significa que

els seguidors són de qualitat i que les publicacions dels

influencers també ho són, perquè creen interacció.







Aida Doménech

(Dulceida)

Quasi tres milions de 

seguidors a Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=cdmRP6j4e_E


https://www.instagram.com/dulceida/


https://www.dulceidashop.com/


http://www.dulceweekend.es/




Calle Rue Crémieux de París



La Muralla Roja en Calpe 





El Rubius

Videojocs amb to 
humorístic

35 milions de 
subscriptors en el 

seu canal de 
Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=TubavPkqTgM


https://www.youtube.com/channel/UCXazgXDIYyWH-yXLAkcrFxw


https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/berta-bernad-instagram-es-una-maquina-de-frustracion/


https://www.youtube.com/watch?v=G9Nbef9_vUo

