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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OONN EE II XXEEMM EE NNTT   

SSttoorryytteellll iinngg  ddiiggiittaall  
“Els narradors d’històries seran els herois del segle XXI. Si més 

no, aquesta és la història que m’han explicat” 

Kevin Roberts 
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Què és? 

 L’storytelling digital és l’art de construir relats que captin l’atenció i 

l’imaginari dels receptors, servint-nos de les eines que les TICs i les xarxes 

socials ens ofereixen, amb l’objectiu de reinventar la comunicació interna, la 
formació i la identitat corporativa. 

 Storytelling vol dir simplement narrar històries, explicar un relat. La 

importància del relat tradicionalment s’ha valorat en el camp del 
màrqueting, però recentment s’està posant en valor el seu impacte en altres 

àrees fonamentals com ara la comunicació interna i la formació. S’està 
produint una professionalització de l’storytelling amb el sorgiment de 

consultores que s’asseguren que els relats siguin coherents, atractius i 
reforcin la imatge de l’organització. 

 L’storytelling digital consisteix en l’ús de nous mitjans per narrar 

històries: vídeos, podcasts, aplicacions per a mòbils, videojocs, xarxes 

socials, etc. De la combinació de diversos mitjans per narrar una història 
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sorgeix el concepte de transmedia. Encara que la narrativa de fons sigui la 
mateixa, la història és diferent segons el canal per on ens arribi. 

 Organitzacions tan complexes com el Pentàgon o la NASA als EUA fan 

servir tècniques d’storytelling per dissenyar estratègies en situacions de crisi 

i comunicar els seus avenços. També els partits polítics se serveixen de 
politòlegs o politòlogues, o fins i tot de guionistes de Hollywood, per 
comunicar els seus missatges. Però no només són les persones expertes les 

qui participen de l’storytelling: la democratització que permet la xarxa 2.0 
fa que moltes persones consumidores es converteixin en co-narradores del 

relat d’una organització, en prosumidores d’històries. 

 L’excés d’informació ha generat una economia de l’atenció: cada 

vegada és més difícil captar l’atenció de persones constantment 
bombardejades per dades en estat cru, sense organització ni progressió 

lògica. L’storytelling digital combat aquesta situació valent-se de tècniques 
narratives usades durant mil·lennis des dels relats fundacionals de les 
primeres civilitzacions (el suspens, el conflicte, l’el·lipsi, la sorpresa i la 

identificació) i afegint-hi la immediatesa de les noves tecnologies. 

 Els grans relats no són només passatemps o contes. Són capaços de 

convocar comunitats i organitzacions senceres entorn uns objectius 
comuns. Per exemple, La Ilíada no és la simple crònica d’una guerra: per als 

grecs era una guia moral de comportament i un ideal de vida basat en la 
superació i la competitivitat.  

 Les organitzacions cada cop valoren més el relat aparellat a la seva 
marca com un valor a nodrir, protegir i actualitzar permanentment. Per 

exemple, Apple s’ha servit contínuament del relat fundacional d’haver 
començat en un garatge per projectar una imatge d’outsiders, de renegats 
d’un món dominat per Windows. 

 Els principals avantatges d’aplicar l’storytelling digital a les 

organitzacions són: 

 Els relats capten l’atenció, sedueixen, persuadeixen i exploten el 

component viral de les xarxes socials. 

 L’storytelling digital és portàtil (se serveix d’smartphones, 

càmeres digitals, tablets), reciclable i no té limitació de còpies (és 
infinitament transmissible). 

 Els relats permeten personalitzar i concretar. Les grans 
declaracions abstractes i les paraules solemnes són 

intercanviables: tant valen per a una organització com per a una 
altra. Els relats digitals, en canvi, necessàriament estan formats 

per detalls (imatges, sons) i sovint hi figuren persones de la pròpia 
organització. 

 Els relats són memorables: el cervell enregistra amb més facilitat 

un relat que una dada. La majoria de tècniques mnemotècniques 

es basen en aquest principi. Aquest tret és especialment valuós en 
l’àmbit de la formació. 
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 Els relats impliquen els receptors: quan escoltem una història 

tendim a completar-la, tot remetent-la a experiències personals 
assimilables. El receptor no és limita a un rol passiu. Amb l’ajut de 

les eines digitals, el receptor pot convertir-se també en el 
protagonista del relat o respondre a l’instant als seus estímuls. 

 Una organització o un equip de treball que comparteixi un relat té 
més cohesió i més sentit de missió. 

 Els col·laboradors, clients i stakeholders d’una organització són les 
persones que compten amb més credibilitat per parlar d’ella. 

 L’storytelling pot ajudar a fixar el coneixement tàcit de les 

organitzacions: donar estructura és fer transmissible. 

Eines 

Segons Anette Simmons les organitzacions poden produir sis tipus fonamentals 

de relats: 

 Qui som?: serveixen per presentar-nos, per generar intimitat explicant 

algun detall personal, un mite fundacional o fins i tot mostrant-nos 
vulnerables i admetre alguna errada del passat. 

 Per què estem aquí?: posen de manifest els nostres objectius i 

expectatives de futur de manera transparent. Alinea els esforços en un 
objectiu comú. És el cas del famós compromís de Kennedy de posar un 
home a la lluna abans no acabés la dècada dels seixanta: 

 

 Relat visionari: fa tangibles i concrets els objectius abstractes d’un 

projecte trencador. És el cas de la presentació que Apple va fer del primer 
iPhone: 
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 Relat formatiu: desenvolupem les habilitats dels receptors mitjançant 

exemples, paràboles que estructuren el coneixement de forma narrativa. 

 Valors en acció: són narrats per persones que ja han interioritzat els 
nostres valors i poden donar exemple d’actuacions guiades per aquests 

principis compartits. 

 Sé el que esteu pensant: tipus de relat que serveix per neutralitzar 

audiències hostils o reticents mitjançant el procediment de posar-se a la 
seva pell i anticipar les seves objeccions. 

La dada 

Segons un estudi recent de la Universitat de Baylor (Texas) les persones 
adultes accepten millor l’aprenentatge relacionat amb el seu treball si a més 

també és rellevant per a la seva vida personal. Aprenen dels relats 
d’experiències a través d’analogies significatives. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAR RELATS PER A L’STORYTELLING DIGITAL 
 

TROBAR EL TEMA 

 Els relats parteixen d’una mancança. Quins 

dilemes estem afrontant? Quins reptes tenim? 

 Quin és el principal obstacle que trobarem en la 
consecució d’aquests reptes? 
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IMATGES 
 

 Pensar en experiències del passat: quines 

imatges en són representatives? 

 Pensar en el futur: quina imatge voldríem 
veure? 

 Seleccionar una imatge representativa d’on 

venim i una representativa d’on volem anar (o 
encara millor que una imatge, una escena que 
impliqui els cinc sentits). 

 La transició entre una i altra imatge ens 

suggerirà possibles estratègies narratives per al 
nostre relat. No amagar el repte que suposa 

aquesta transició, però destacar les nostres 
fortaleses. 

 

MITJÀ 
 

 Un cop tenim el tema, les imatges (o escenes) i 

la progressió narrativa cal triar el mitjà que 
millor s’adeqüi al nostre relat. 

 Volem controlar el missatge o cedir espai a les 
persones receptores perquè se l’apropiïn i  

puguin contribuir-hi? No tots els relats es 
presten a l’aplicabilitat i apropiació per a la 

feina del dia a dia. Per exemple, els relats 
fundacionals solen ser molt dirigits; en canvi el 
llançament d’un nou producte o servei pot ser 
més col·laboratiu. 

 Volem usar diferents mitjans digitals 
(transmedia) o centrar-nos en un sol canal? 

 Els relats formatius o de bones pràctiques han 

d’anar emmarcats dins d’una estratègia general 
de comunicació interna. 
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L’experiència 

 

 

 

L’experiència exposada a continuació ens ha estat facilitada per Sergi Corbeto, 
soci co-fundador de Cookie Box. 

Cookiebox (http://www.cookiebox.es) és una consultora especialitzada en 
storytelling a través de pel·lícules, còmics, videojocs i aplicacions digitals en la 

direcció de la integració de tots els mitjans en el concepte de transmedia (ús de 
plataformes múltiples per narrar una història). 

 

1) ORIGEN I MOTIU DE LA DEMANDA 

El contacte amb l’empresa client es produeix per primera vegada al Festival de 

Cine de San Sebastián, durant la primera mostra de Dramanagement© que 
Cookie Box, una Comunitat per la innovació en Management, va organitzar el 

2011 i repeteix ara el 2012. 

L’empresa client és AMPO (http://www.ampo.es), Cooperativa Basca, situada a 

la vall d’Idiazabal, líder mundial de vàlvules per explotacions petrolíferes i de 
gas, amb una facturació d’uns 750 milions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de la peça de Dramanagement “La Rebelión de las Válvulas” by Cookie Box 

 

El President d’aquesta cooperativa, amb més de 500 persones empleades, va 
descriure una agredolça situació que podem sintetitzar en els següents punts: 

http://www.cookiebox.es/
http://www.ampo.es/
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 La companyia està en un moment d’estabilitat tot i les turbulències a 

l’entorn econòmic mundial. 

 L’equip de professionals, des de la fosa d’acer fins els tallers de muntatge i 

avaluació de seguretat, segueix compromès amb el projecte. 

 No obstant, existeixen alguns ajustos que cal fer als valors corporatius que 
han de dur l’empresa a una visió coherent amb els condicionants del segle 

XXI, sense perdre els seus fonaments històrics. 

 

2) PLANTEJAMENT I DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ PLANTEJADA 

PER COOKIE BOX 

L’equip creatiu de Cookie Box decideix enfocar la demanda cap al disseny i la 

producció d’una peça de Dramanagement©. Aquesta categoria cinematogràfica 
permet crear històries d’alt contingut emocional que traslladen amb precisió 

quirúrgica missatges corporatius als diversos públics objectius (aquí van ser les 
persones professionals cooperativistes d’AMPO)... i provoquen transformació de 
comportaments. 

En aquest cas les idees presentades passaven per tres rutes conceptuals de les 
quals el client seleccionava la que més s’ajustés a l’efecte desitjat: 

 Una història sobre la relació d’un agricultor amb el seu hort. A través de 

l’ús de la metàfora es connecten conceptes com sostenibilitat, precisió, 
afecció a les tradicions combinada amb adaptació a l’entorn. 

 Una adaptació de “Conte de Nadal” de Charles Dickens en què els 

fundadors d’AMPO visiten un treballador una mica desalineat. 

 Un documental en què cooperativistes, proveïdors i clients connecten el 
significat i rellevància d’AMPO amb les seves funcions habituals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de la peça de Dramanagement “La Rebelión de las Válvulas” by Cookie Box 
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El client s’inclina de manera inesperada per un complex repte: refer l’exercici 

d’storytelling amb els millors elements de cada proposta. 

Després d’un dur esforç, es va poder vertebrar en un sol flux narratiu els 

elements base de cadascuna de les tres aproximacions conceptuals. I aquí està 

el resultat, LA REBELIÓN DE LAS VÁLVULAS: 

http://vimeo.com/43548711  

(password a introduir per poder veure la pel·lícula: FACTOR) 

 

3) AVALUACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 

La pel·lícula va servir per llançar un missatge de la reelegida presidència a 

l’assemblea de persones sòcies. Gairebé 500 cooperativistes van assistir a 
l’estrena i es va palpar un altíssim grau d’impacte emocional a la sala. Fins i tot 
es van veure llagrimetes en alguns ulls. 

I precisament és aquest impacte emocional el que ens assegura el que es 

buscava: integrar el missatge de manera rellevant i sostenible a la ment dels i 
les professionals. A vegades una pel·lícula de 12 minuts és MOLT més efectiva 
que un discurs de 2 hores o un curs de 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de la pieza de Dramanagement “La Rebelión de las Válvulas” by Cookie Box 

 

De nou veiem que amb aquest trencador exercici Cookie Box porta la 

consultoria en Desenvolupament Organitzatiu i Comunicació Interna a un nou 
paradigma en la (trans)formació de persones: la utilització d’elements 
Transmedia (http://paper.li/Cookiebox_SL/1338551270) on Management, Art i 

Tecnologia van de la mà per explicar històries æfectives . 

El naixement d’una nova era pels Recursos Humans?... tant de bo alguns ho 

vegin així. Mentrestant... seguim empenyent! 

http://vimeo.com/43548711
http://paper.li/Cookiebox_SL/1338551270
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Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Guber, Peter. Storytelling para el éxito. Empresa Barcelona: Activa/Urano, 

2011. 

Nuñez, Antonio. ¡Será mejor que lo cuentes! Los relatos como herramienta de 
comunicación. Barcelona: Empresa Activa/Urano, 2007 

Salmon, Christian. Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear las 
mentes. Madrid: Península, 2008. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Filmatu 

Consultora que ofereix un servei de comunicació dirigit a empreses, institucions 

i organitzacions per narrar de manera digital i multimèdia en les xarxes socials 
esdeveniments, viatges i projectes personalitzats. 

http://www.filmatu.com/ 

 

Postgrau de Comunicació Cross-Media de l'IDEC/UPF 

És el primer postgrau amb aquestes característiques a Espanya. Desenvolupa 

les competències necessàries per a saber narrar històries en múltiples mitjans, 
plataformes i llenguatges: televisió, còmics, webs, videojocs, aplicacions mòbils 

o novel·les. 

http://www.idec.upf.edu/programa-de-postgrado-de-comunicacion-cross-media 

 

Xerrada TED: Joe Sabia: The technology of storytelling 

Xerrada del portal TED sobre noves maneres d’explicar històries mesclant els 

vídeos virals amb les noves pantalles de les tablets. El portal TED ofereix 
conferències que, a més de formatives, tenen un component narratiu molt 

marcat. 

http://www.ted.com/talks/lang/es/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.ht

ml 

 

http://www.filmatu.com/
http://www.idec.upf.edu/programa-de-postgrado-de-comunicacion-cross-media
http://www.ted.com/talks/lang/es/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.html
http://www.ted.com/talks/lang/es/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.html
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Clegg, Alicia. “The corporate memory-makers”. Financial Times, 11/01/2010. 

(Article consultat on line: 13/01/2010). 

Algunes companyies aposten per la creació d'una història corporativa amb la 

col·laboració dels empleats i de les noves tecnologies. Financial Times dóna 

exemples d’un mètode que pot ajudar a construir la marca i a capturar 
coneixement. 

http://www.ft.com/cms/s/0/c4111d0e-fed9-11de-a677-

00144feab49a.html?nclick_check=1 

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5

50&Itemid=11  

http://www.ft.com/cms/s/0/c4111d0e-fed9-11de-a677-00144feab49a.html?nclick_check=1
http://www.ft.com/cms/s/0/c4111d0e-fed9-11de-a677-00144feab49a.html?nclick_check=1
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=11
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=11

