
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Data

Tutor/a

Departament

Grau

Tipus de TFG



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



Compromís d’obra original*

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

L’ESTUDIANT QUE PRESENTA AQUEST TREBALL DECLARA QUE:

1. Aquest treball és original i no està plagiat, en part o totalment

2. Les fonts han estat convenientment citades i referenciades

3. Aquest treball no s’ha presentat prèviament a aquesta Universitat o d’altres

I perquè així consti, afegeix a aquesta plana el seu nom i cognoms i el signa: 

*Aquest full s'ha d'imprimir i lliurar en mà al tutor abans la presentació oral



 

 

PRINCESES I BRUIXES:           

LES HEROÏNES DE MIYAZAKI 
Anàlisi de la representació femenina en la filmografia de Hayao Miyazaki 

 
 

  

Autora: Anna Junyent Babany 

Tutor: Ludovico Longhi. 

Data d’entrega: 1 de juny del 2017 

Titulació: Comunicació Audiovisual 

Facultat: Ciències de la Comunicació  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments 

 

Al meu tutor, Ludovico Longhi, per haver sabut assessorar-me de la 

millor manera possible durant tot el procés de treball. 

 

A la meva família i amics, que han sigut els millors aliats contra la fatiga. 

 

A l’Adrià López, el meu company de viatge i d’aventures, per tota 

l’energia i el suport que m’ha aportat. 

 

A Hayao Miyazaki, per descobrir-me un món de somnis del que 

 mai en voldré escapar.  

 

A tots: gràcies. 

 

 

 



 
 

1 

ÍNDEX 

 

1. Introducció ................................................................................................. Pàg. 4 

1.1 Justificació ............................................................................................. Pàg. 4 

1.2 Presentació i apartats del treball ............................................................ Pàg. 5  

 

2. Marc Teòric ............................................................................................... Pàg. 6 

2.1 La condició historicosocial de rol femení .............................................. Pàg. 6 

  2.1.1 Panoràmica general del paper de la dona al llarg dels anys .... Pàg. 6 

  2.1.2 La dona japonesa: l’ideal de submissió i erotisme .................. Pàg. 8 

 2.2 L’animació japonesa ............................................................................ Pàg. 11 

  2.2.1 De Katsudô Shashin (1907) a El viatge de Chihiro (2001) .. Pàg. 11 

  2.2.2 La representació superficial de la figura femenina 

en l’animació actual ....................................................................... Pàg. 13 

 2.3 Hayao Miyazaki ................................................................................... Pàg. 15  

  2.3.1 Biografia ................................................................................ Pàg. 15 

  2.3.2 Influències i temàtiques recurrents ....................................... Pàg. 16 

  2.3.3 El rol dramàtic dels personatges ........................................... Pàg. 18 

 

3. Metodologia ............................................................................................. Pàg. 21 

3.1 Objecte d’estudi ................................................................................... Pàg. 21 

3.2 Tipologia d’investigació ...................................................................... Pàg. 21 

3.3 Pregunta inicial .................................................................................... Pàg. 21 

3.4 Objectius .............................................................................................. Pàg. 22 

3.5 Criteris metodològics ........................................................................... Pàg. 22 

 3.5.1 Mostra escollida .................................................................... Pàg. 22 

 3.5.2 Taules d’anàlisi ..................................................................... Pàg. 23 

 

4. Investigació de camp ............................................................................... Pàg. 27 

4.1 Nausicaä de la Vall del Vent ................................................................ Pàg. 27 

 4.1.1 Fitxa tècnica .......................................................................... Pàg. 27 

 4.1.2 Orígens .................................................................................. Pàg. 28 

 4.1.3 Sinopsi ................................................................................... Pàg. 29 



 
2 ÍNDEX 

 4.1.4 Anàlisi de personatges .......................................................... Pàg. 30 

  4.1.4.1 Personatges principals ............................................ Pàg. 32 

   4.1.4.1.1 Nausicaä .................................................. Pàg. 33 

   4.1.4.1.2 Kushana ................................................... Pàg. 35 

4.2 El meu veí Totoro ................................................................................ Pàg. 37 

 4.2.1 Fitxa tècnica .......................................................................... Pàg. 37 

 4.2.2 Orígens .................................................................................. Pàg. 37 

 4.2.3 Sinopsi ................................................................................... Pàg. 38 

 4.2.4 Anàlisi de personatges .......................................................... Pàg. 39 

  4.2.4.1 Satsuki .................................................................... Pàg. 41 

  4.2.4.2 Mei ......................................................................... Pàg. 43 

4.3 Kiki, l’aprenent de bruixa .................................................................... Pàg. 44 

 4.3.1 Fitxa tècnica .......................................................................... Pàg. 44 

 4.3.2 Orígens .................................................................................. Pàg. 44 

 4.3.3 Sinopsi ................................................................................... Pàg. 45 

 4.3.4 Anàlisi de personatges .......................................................... Pàg. 46 

  4.3.4.1 Kiki ......................................................................... Pàg. 47 

4.4 El viatge de Chihiro ............................................................................. Pàg. 50 

 4.4.1 Fitxa tècnica .......................................................................... Pàg. 50 

 4.4.2 Orígens .................................................................................. Pàg. 50 

 4.4.3 Sinopsi ................................................................................... Pàg. 51 

 4.4.4 Anàlisi de personatges .......................................................... Pàg. 52 

  4.4.4.1 Chihiro .................................................................... Pàg. 54 

  4.4.4.2 Yubaba ................................................................... Pàg. 56 

4.5 El castell ambulant ............................................................................... Pàg. 57 

 4.5.1 Fitxa tècnica .......................................................................... Pàg. 57 

 4.5.2 Orígens .................................................................................. Pàg. 57 

 4.5.3 Sinopsi ................................................................................... Pàg. 58 

 4.5.4 Anàlisi de personatges .......................................................... Pàg. 59 

  4.5.4.1 Sophie .................................................................... Pàg. 60 

  4.5.4.2 Madame Suliman i la Bruixa de l’Ermot ............... Pàg. 62 

 

5. Conclusions .............................................................................................. Pàg. 64 

 



 
3 ÍNDEX 

6. Referències ............................................................................................... Pàg. 66 

6.1 Bibliografia .......................................................................................... Pàg. 66 

6.1.1 Llibres escrits per Hayao Miyazaki ...................................... Pàg. 66 

6.1.2 Bibliografia addicional ......................................................... Pàg. 66 

 6.1.2.1 Sobre Hayao Miyazaki .......................................... Pàg. 66 

 6.1.2.2 Sobre d’altres qüestions ......................................... Pàg. 67 

 6.2 Webgrafia ............................................................................................ Pàg. 68 

  6.2.1 Pàgina web oficial ................................................................. Pàg. 68 

  6.2.2 Webgrafia addicional ............................................................ Pàg. 68 

6.2.2.1 Sobre Hayao Miyazaki ........................................... Pàg. 68 

 6.2.2.2 Sobre d’altres qüestions ......................................... Pàg. 69 

 6.3 Filmografia .......................................................................................... Pàg. 71 

6.4 Índex fotogràfic ................................................................................... Pàg. 72 

 

7. Annex ........................................................................................................ Pàg. 75 

7.1 Cronologia ampliada de l’animació ..................................................... Pàg. 75 

7.2 Justificació de la mostra escollida ....................................................... Pàg. 85 

7.3 Taules d’anàlisi .................................................................................... Pàg. 87 

 7.3.1 Nausicaä de la Vall del Vent ................................................. Pàg.87 

 7.3.2 El meu veí Totoro ................................................................. Pàg. 93 

 7.3.3 Kiki, l’aprenent de bruixa ..................................................... Pàg. 98 

 7.3.4 El viatge de Chihiro ............................................................ Pàg. 102 

 7.3.5 El castell ambulant .............................................................. Pàg. 108 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

1. INTRODUCCIÓ 

 

 1.1 JUSTIFICACIÓ 

 

El meu primer contacte amb l’animació de Hayao Miyazaki i l’Studio Ghibli es va dur a 

terme a l’edat dels 7 anys. La meva fascinació pel cinema ja havia aparegut temps enrere, 

però la meravellosa pel·lícula de “El Viatge de Chihiro” em va deixar una empremta molt 

profunda. Hi havia moltes coses del film que no acabava de comprendre i que em 

generaven inquietud. És per això que, anys més tard, vaig tornar a visualitzar aquesta 

pel·lícula. Seguia pensant que era una obra d’art. Però, tot i esbrinar algunes coses, encara 

em faltaven pistes per desentrellar tot el contingut de la cinta.  

 

Aquí va ser on realment va començar el meu interès en els films del cineasta. A poc a 

poc, veient la seva obra per ordre cronològic vaig començar a fer-me més i més preguntes. 

Volia saber tot el que l’autor pensava i el significat de què expressava amb l’animació, 

estil que creia reservat als infants, en aquell moment.  

 

Però la qüestió que més m’intrigava era el model de dona protagonista que creava 

Miyazaki. Tenint a clars competidors i/o referents de gran tirada com Disney o Pixar… 

com és que creava heroïnes valentes, decidides i independents dels homes, en comptes de 

princeses submises que esperen amb delit al seu príncep blau?  

 

Personalment no estic a favor d’aquest últim prototip de protagonista, però era el que 

podia observar diàriament als films d’animació. Em sorprenia, sobretot, el fet que 

Nausicaä, personatge principal de “Nausicaä de la Vall del Vent” (1984), era un 

personatge amb unes qualitats fins al moment aplicades només als herois virils. Però no 

només era valenta i lluitadora, també era sensible, tenia dubtes en alguns moments i 

necessitava algú en qui recolzar-se. És a dir, més que la representació atípica d’una dona, 

era la d’una persona real. 

 

 

 

 



 
5 INTRODUCCIÓ 

 1.1 PRESENTACIÓ I APARTATS DEL TREBALL 

 

Aquesta recerca de Treball de Fi de Grau pretén, doncs, donar a veu a un cineasta que, tot 

i ser conegut internacionalment, no ha tingut tot el reconeixement que es mereix, sobretot 

quan es tracta d’Espanya.  

 

Primer es realitzarà una repassada històrica per descobrir el paper de la dona a través de 

les èpoques, centrada, sobretot, en el país del sol naixent; i s’examinarà la bibliografia de 

l’autor i les seves influències artístiques i culturals a la recerca d’alguna possible pista 

que porti a contestar la pregunta inicial plantejada en la metodologia. Per refutar-la 

s’analitzaran, de manera precisa, les protagonistes i les antagonistes femenines de les 

pel·lícules escollides en la mostra. Finalment s’examinaran els resultats obtinguts i es 

trauran unes conclusions. A més, s’inclourà un annex amb aquells punts que es creguin 

rellevants però que no acabin d’encaixar amb l’estructura del treball. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

En aquest apartat es tractarà dos punts essencials per entendre la qüestió de gènere 

platejada en la filmografia de Hayao Miyazaki.  

 

D’una banda es donarà una ullada general sobre el paper que ha tingut la figura femenina 

a través de les èpoques i en diferents països, sobretot al Japó, i també la representació que 

s’ha fet de la dona en l’animació contemporània japonesa. 

 

D’altra banda s’analitzarà, com es comentava a la introducció, la seva bibliografia, les 

diferents influències artístiques i culturals que ha tingut el cineasta per crear les seves 

pel·lícules, així com les temàtiques que utilitza i explota en gran mesura. 

 

2.1 LA CONDICIÓ HISTORICOSOCIAL DEL ROL 

FEMENÍ 

 

2.1.1 PANORÀMICA GENERAL DEL PAPER DE LA 

DONA AL LLARG DELS SEGLES 

 

“La dona [...] ha hagut de recórrer un camí ple d’obstacles per aconseguir transcendir la 

seva condició de mare i tenir la possibilitat de participar en la societat.”1 

 

Després que la humanitat abandonés la seva vida nòmada i s’assentés en petits poblats, 

els rols de gènere van començar a aflorar. Els homes, per la seva gran força física, es 

dedicaven a caçar i pescar; mentre que les dones realitzaven tasques més lleugeres, com 

ara recol·lectar o cuidar i ensenyar als infants. D’aquesta manera, ambdós gèneres s’unien 

per garantir la supervivència mútua. Tot i així, sempre s’ha apostat pel patriarcat, encara 

que alguns estudis recents apunten tot el contrari, ja que es rendia culte a la figura materna 

com a signe de fertilitat i prosperitat. 

                                                           
1 MujerHistoria (2011). Xile: El rol de la mujer a lo largo de la historia. Recuperat de: 

https://goo.gl/sYLB52. 
 

https://goo.gl/sYLB52
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Anys més tard, la civilització grecoromana va relegar a la dona al nivell d’un objecte al 

servei del cap de família al que li proporcionava fills i li conservava les riqueses i el 

patrimoni. En l’aristocràcia, en canvi, en utilitzar el matrimoni per consolidar relacions 

polítiques, la dona no s’encarregava de les tasques domèstiques, però havia de representar 

el paper de mare exemplar i, abans de l’enllaç, de noia submisa, pura i casta. Per tant, tot 

i que les activitats de la noblesa i del proletariat eren diferents, el rol femení era idèntic.2 

 

Amb l’entrada de la cultura hebrea i del cristianisme, homes i dones eren iguals davant la 

figura de Déu, però això no era del tot cert a la pràctica. Començant pel mite d’Adam i 

Eva, aquesta última representava la causa del pecat original que va fer que ambdós fossin 

exiliats del paradís. D’aquesta manera ja es donava una visió “malèvola” de la dona, 

propiciant altres discriminacions futures. 

 

El paper secundari i inferior de la dona s’accentuarà a l’Edat Mitjana amb l’auge de la 

religió, però arribarà al seu punt àlgid durant la Il·lustració i el Renaixement, on es tornarà 

als ideals a la cultura grecoromana. Això va permetre el confinament definitiu de la figura 

femenina a l’àmbit privat, privant-la de l’educació i del dret a la participació política. Per 

tant, es dedicaria simplement al cuidat dels fills, a les tasques domèstiques i a petites 

feines manuals o artesanes. Les dones havien d’acceptar aquest paper com a natural i 

ineludible. 

 

Durant la Revolució Industrial, l’any 1789, es va creure necessària la incorporació de la 

dona a la vida laboral, ja que es veia com un instrument útil a la producció en massa. Tot 

i així, el seu salari era molt inferior al dels homes, cosa que continua succeint en 

l’actualitat. 3 

 

Amb les dues Guerres Mundials, es fa evident el necessari increment de la fabricació 

armamentista i es desenvolupa el sistema de producció en sèrie en línies de muntatge. 

També és indiscutible la necessitat de molta mà d’obra, cosa que permet a les dones 

incorporar-se del tot al món professional, ja que els homes es requerien als fronts de 

guerra.  

                                                           
2 - 3 González, J. (2011). Solo sé que no sé nada. Asturies: La mujer a través de la historia. Recuperat de: 

https://goo.gl/ix0xOQ. 

 

https://goo.gl/ix0xOQ
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En fer-se visibles i finalment acceptats aquests nous camps on s’incorporava la figura 

femenina, va fer impossible el seu retrocés un cop acabats els conflictes bèl·lics.4 

 

Tot això va propiciar l’arribada dels primers moviments feministes al segle XX, que 

reclamaven la tornada d’aquells privilegis que, en aquell moment, només se’n 

beneficiaven els homes, com són el dret a l’educació, al vot, l’accés als centres de 

coneixement, a una feina digne i a decidir sobre els seus cossos. Això va permetre una 

major autonomia de la dona respecte a la figura masculina.  

 

Més endavant, primer als Estats Units i després a Europa, va aparèixer una segona onada 

del feminisme amb tocs més radicals, ja que es barrejava amb el comunisme i el 

marxisme. Aquesta apostava per l’adquisició de característiques més virils i rebutjava 

completament la feminitat, buscant la igualtat entre sexes. Així va néixer el que coneixem 

actualment com a ideologia de gènere, la qual nega la base biològica i contempla 

“l’home” com una construcció purament social i cultural. 5 

 

En l’actualitat, encara no es podria parlar d’igualtat entre ambdós gèneres, perquè tot i 

haver aconseguit que la dona pogués penetrar en tots els camps professionals, hi ha certs 

llocs de treball on encara es jutja l’eficiència de la figura femenina, a més de rebutjar-la 

en cas d’embaràs o baixa per maternitat. Tampoc es pot oblidar els nombrosos casos de 

violència de gènere que apareixen any rere any, cosa que manifesta la no desaparició de 

la mentalitat masclista arrelada en la nostra cultura des dels inicis de la civilització.  

 

2.1.2 LA DONA JAPONESA: L’IDEAL DE SUBMISSIÓ I 

EROTISME 

 

En els seus inicis, Japó s’anomenava “el país de Wa” i era governat per una dona. Això 

es deu als múltiples disturbis i guerres que van assolar el país durant anys mentre els 

homes tenien el poder.  

                                                           
4 Rodríguez, M. (2008). Psicología. El Rol de la Mujer a través de la historia. Recuperat de: 

https://goo.gl/q8TRN6. 

 
5 González, F., Martínez, L., & Maldonado, S. (2011). Ideología de género. Universitat de Navarra: Origen 

de la ideología de género. Recuperat de: https://goo.gl/7prdcc. 

https://goo.gl/q8TRN6
https://goo.gl/7prdcc
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El seu nom era Himiko i era temuda pel seu poble, ja que la consideraven una bruixa que 

utilitzava la màgia per encantar-los. Regir el país juntament amb el seu germà petit i tenia 

a la seva disposició més de mil dones per servir-la. La mort de la princesa, anys més tard, 

va ocasionar més aldarulls i morts que van acabar propiciant l’ascens al tron de la petita 

Iyo, de només 13 anys, la qual va restablir l’ordre. (Lanzaco, 2012: p. 21). 

 

Entrant en l’Edat Antiga (604 – 784 dC), les dones destaquen per la seva gran contribució 

a la literatura del recent redenominat “país de Yamato”, donat que, dels 4.416 poemes 

recopilats l’any 760 dC en la primera antologia poètica japonesa del Manyôshû, la dona 

és tant escriptora com receptora de la majoria d’ells. A més, continua el domini del regnat 

femení, ja que set dels quinze monarques d’aquells anys van ser dones.  

 

El període de Heinan, però, va marcar una gran diferencia en referència al paper que 

tenien les dones en la societat. Els marits retenien a les seves esposes dins de les seves 

mansions permetent-les sortir en comptades ocasions. A més, tot i la monogàmia estricta 

que s’exigia, els homes tenien el dret de divorciar-se en set casos: adulteri, gelosia, 

loquacitat, desobediència, esterilitat, robatori o malaltia “repugnant”.  

 

Tot i així, aquest període va permetre l’aflorament de magnífiques escriptores que 

aprofitaven l’avorriment i el seu exagerat temps en solitud per deixar per escrit els seus 

sentiments. La resta del temps servien per incitar l’home a viatjar a un món de somni on 

“l’únic que s’entreveiés de la dona fossin els elements que perfilessin la seva silueta 

davant el món exterior. El concepte, doncs, de la bellesa femenina que tenien els nobles 

de l’època no està centrat en la cara que pugui comunicar un rostre radiant, sinó l’obscura 

màscara que es deixa insinuar”. (Lanzaco, 2012: p. 30). 

 

L’Edat Mitjana japonesa (1185 – 1600 dC) va ser un mirall de l’occidental quant a drets 

de les dones es refereix. Amb l’entrada dels samurais, la noblesa es militaritza i relega a 

la figura femenina a un segon o, fins i tot, tercer pla. Amb la modificació del dret de 

successions, el primogènit masculí hereta la totalitat del patrimoni, mentre la seva esposa 

és apartada de la seva família per rebre el cognom del marit. D’aquesta manera, la 

capacitat econòmica i jurídica de la dona queda reduïda en gran mesura. A més, un cop 

obtingut aquest “privilegi”, l’esposa és reeducada per la seva sogra per aprendre les 

normes de convivència. 
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Sí que és veritat que existien dones amb més poder com ara les samurais, ja que podien 

participar en campanyes militars al costat dels homes, però sempre eren vistes com a 

combatents dèbils i no se’ls permetia brandar una katana, només punyals curts o llances. 

 

El període Edo (1600 – 1867 dC), va propiciar l’aparició d’una altra visió de la concepció 

femenina. Amb el gran desenvolupament econòmic i cultural que viu el país, es 

desenvolupa la idea del “Món flotant” i apareixen els primers akubasho o “llocs dolents”. 

En un primer moment “l’educació de la dona tenia com a meta suprema ser bona esposa, 

servir d’instrument de transmissió de la tradició familiar i satisfer les ambicions del seu 

progenitor que les entregava al millor postor”. Però amb l’aparició dels akubasho moltes 

dones de baixa nissaga es decantaven per la dansa Kabuki i la vida de cortesana. En total 

13.000 dones classificades per categories omplien els locals dels tres districtes del plaer: 

Yoshiwara (Edo), Shimbara (Kyoto) i Shinmachi (Osaka). (Lanzaco, 2012: p. 51 - 52). 

 

“En una i altra època, la dona representada és una dona somiada. Somiada en l’obscuritat 

(Heinan) o somiada en el bullici (Edo). Tractada bé com un objecte de contemplació en 

la recerca de la sublimació de la bellesa, o bé com a objecte de contemplació en la recerca 

del plaer dels sentits.” 6  

 

Entrant ja en l’Edat Contemporània (període Meiji), Japó deixa enrere el seu règim feudal 

per convertir-se en una nació imperialista governada per un emperador, després d’un cop 

d’estat impulsat pels samurais. La potència japonesa creix econòmica i tecnològicament 

centrant el seu poder a la redenominada capital de Tòquio. 

 

Quant a la situació de la dona en la societat del moment, es pot dir que no va canviar la 

seva visió de ser inferior, però es va creure oportú usar-les fora de l’àmbit familiar, és a 

dir, dins de les fàbriques, com a mà d’obra disciplinada i de molt baix cost.  Després amb 

l’arribada de les guerres mundials, es van veure obligades a “lluitar en la batalla 

ideològica, econòmica i de reproducció. Les seves activitats quedaven reduïdes al que es 

considerava com a tasques “femenines”, tals com treballs sanitaris, educacionals i 

auxiliars.” (Lanzaco, 2012: p. 76 - 77). 

 

                                                           
6 Ruiz de la Puerta, F., & Sánchez, J. (2008). La mujer en las pinturas de Genji Monogatari frente a la 

mujer de Ukiyo-e. Saragossa, Espanya: Associación de estudios japoneses en España. 
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La finalització de la Segona Guerra Mundial i les bombes que van caure a Hiroshima i 

Ngasaki el 6 i 9 d’agost de 1945, van permetre un altre canvi de model cultural japonès: 

la democràcia. Això va potenciar noves lleis que prohibien la discriminació femenina, 

igualant a les dones a la posició que fins ara només gaudien els homes. També contemplen 

l’adquisició d’una feina a temps parcial o total, el repartiment de tasques de la llar entre 

ambdós sexes, la prevenció de violència de gènere, la possibilitat de divorci i 

l’escolarització més enllà de les tasques domèstiques. (Lanzaco, 2012: p. 81 - 86). 

 

Tot i així, cal comentar que, en l’actualitat, tots aquests avenços no han permès la 

completa igualtat entre homes i dones, com també es podia observar en la situació 

occidental. Encara existeixen lleis del període Meiji que prohibeixen la successió 

femenina en la monarquia, quan les seves bases es fomenten en la direcció i govern del 

regne per part de nombroses dones. A més, el fet que el Partit Democràtic Liberal hagi 

governat durant 40 anys, ha dificultat l’emancipació de la dona i la continuïtat laboral 

després de tenir la primera criatura.  

 

Finalment afegir que hi va haver una gran quantitat de moviments de reivindicació 

feministes durant els anys 80 però que, a poc a poc, han anat desapareixent i desintegrant-

se a petits grups que vetllen per la seguretat de les dones en casos de violència de gènere 

o violacions.7 

 

 2.2 L’ANIMACIÓ JAPONESA 

 

2.2.1 DE KATSUDÔ SHASHIN (1907) A EL VIATGE DE 

CHIHIRO (2001) 

 

Els inicis de l’animació japonesa són incerts, donada la falta de moltíssimes cintes que 

han caigut en l’oblit i que, ara per ara, es desconeix el seu contingut. Tot i així, Katsudô 

Shashin (1907) es considera la primera pel·lícula d’animació japonesa per la seva 

antiguitat. En 1913 van aparèixer les anomenades senga eiga (pel·lícules de línies 

dibuixades), les quals donarien pas, més endavant, a les dôga eiga (pel·lícules de dibuixos 

en moviment). (Montero, 2014: p. 24). 

                                                           
7 Segal, T. (2007). Distintos en la igualdad. Aragó: La mujer en Japón. Recuperat de: 

https://goo.gl/UhDU9p.  

https://goo.gl/UhDU9p
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En 1923, el “Gran Terratrèmol de Kanta” va destruir gran part d’un dels primers estudis 

d’animació japonesos: Kitayama Eiga Seisakujo, cosa que va propiciar la decaiguda 

d’aquesta tècnica cinematogràfica, juntament amb el poc finançament que rebien de les 

productores. Mentrestant, a l’altra banda de l’oceà, Disney començava a ser una empresa 

molt influent i, el 1937, va estrenar la pel·lícula Blancaneu i els set nans, “una autèntica 

revolució visual i sonora que jugava en una lliga totalment diferent.” (Hereida, 2016: p. 

12 – 13). 

 

Després de la Segona Guerra Mundial, es crea el primer departament d’animació de 

l’empresa audiovisual Toei Company Ltd., anomenat Toei Dôga. El seu objectiu principal 

era el de competir directament amb Disney dedicant-se a la producció de llargmetratges 

per a un públic general. La seva primera obra seria Panda i la Serp màgica (1958) de 

Taiki Yabushita. Film que tindria una gran repercussió en la carrera de Hayao Miyazaki. 

(Montero, 2014: p. 25). 

 

Per aquesta empresa hi passaran grans referent de l’animació japonesa com són Osamu 

Tezuka, conegut amb el nom de “el Déu del manga” per obres com Astroboy, Isao 

Takahata o Hayao Miyazaki. Curiosament, els tres van decidir abandonar la companyia 

atès que Toei Dôga els hi va posar molts obstacles per crear la pel·lícula Les aventures 

de Hols, el príncep del Sol: La princesa encantada.  

 

Amb la seva partida, van néixer altres estudis d’animació que es van intentar encarar 

directament amb Toei Dôga. En destaquen tres: la primera va ser Mushi Production, 

fundada per Tezuka l’any 1962. Destaca per adaptar la tècnica de treball de Disney que 

consistia en 12 dibuixos per segon. El decideix reduir-ho a 2, creant, així, el concepte 

d’animació limitada. Això permetia agilitzar la producció i reduir costos, cosa que va 

propiciar l’aparició en massa de sèries d’animació televisives. El mateix any va aparèixer 

Tatsunoko Production, creada per Tatsuo Yoshida, la qual es dedicaria, sobretot, al gènere 

de la ciència-ficció amb sèries tan mítiques com Space Ace. (Montero, 2014: p. 28). 

 

Finalment, quedaria destacar l’aparició d’Studio Ghibli, creat el 1985, per Hayao 

Miyazaki, Isao Takahata i Toshio Suzuki. Aquesta empresa audiovisual s’oposava 

clarament a l’animació limitada i va plantejar una sèrie d’objectius en els quals es 

sustentaria tota la companyia:  
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“La necessitat d’un guió cuidat, la importància de perfilar i aprofundir en la psicologia 

dels personatges i la reivindicació d’una qualitat gràfica on la representació del temps, 

l’elaboració detallista dels fons i la sensació de moviment fossin fonamentals.” (Montero, 

2014: p. 43). 

 

Aquest estudi, tot i les dificultats que ha hagut de superar quant a finançament, drets dels 

treballadors i problemes de successió dels creadors, ara per ara es considera la icona més 

important de l’animació japonesa. A més de comptar els seus films entre els de més èxit 

de la història de l’anime, també ha aconseguit reconeixements internacionals de gran 

rellevància com ara l’atorgament d’un Òscar el 2001 per El viatge de Chihiro. (Hereida, 

2016: p. 138). 

 

Tot això va propiciar la creació d’investigacions, tant japoneses com estrangeres, 

relacionades amb Studio Ghibli i el perquè del seu èxit colossal. Tot i així, no es pot 

oblidar que “l’animació continua sent un tret marcat dins del cinema, una diferència, una 

excentricitat o una fotesa. D’alguna manera, sempre haurà de justificar la seva presència 

i necessitat d’uns estudis tan rigorosos i profunds com els que exigeix l’altre cinema”.8 

 

2.2.2 LA REPRESENTACIÓ SUPERFICIAL DE LA 

FIGURA FEMENINA EN L’ANIMACIÓ ACTUAL 

 

“És innegable que la indústria de l’animació japonesa i les cases editorials han seguit 

l’exemple de la resta del món i han atorgat prioritat al públic masculí sota la premissa que 

són els seus principals consumidors.”9 Per aquest motiu, la representació de la figura 

femenina ha esdevingut totalment superficial basant-se en els estereotips creats al país. 

 

L’animació japonesa gaudeix de moltíssims gèneres, però els més explotats en són quatre: 

el shojo, el shonen, l’ecchi i l’hentai. 

                                                           
8 Cueto, R. (2004). Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación. València: Institut Valencià 

d’Art Modern. 

 
9 La Hermita de Akihabara (2017). Un minuto de silencio: los personajes femeninos en el anime y el manga. 

Recuperat de: https://goo.gl/Z0N549.  

 

https://goo.gl/Z0N549
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 El primer està destinat al públic femení i narra històries romàntiques d’institut, on 

habitualment la noia és un personatge marginal i sense gaires metes que s’enamora del 

noi popular; o aventures de caràcter màgic on manca la violència directa, fet associat als 

personatges masculins. 

 

El segon s’encara cap a l’aventura èpica o heroica però normalment protagonitzada per 

homes, tots ells amb qualitats dignes d’un líder. Els personatges femenins que solen 

aparèixer, generalment tenen papers complementaris, sense metes ni objectius, i conviuen 

amb la figura masculina mantenint una relació d’amistat o amorosa.10 

 

El tercer i l’últim, gènere eròtic i pornogràfic respectivament, “es dóna forma a les 

obsessions sexuals i es desbloquegen gran part dels tabús japonesos”11 a partir de la 

incorporació de figures femenines cosificades i amb característiques físiques adreçades a 

fer gaudir l’espectador masculí. Tots ells manquen de qualitats més enllà de les sexuals, 

convertint-los en personatges plans.  

 

En resum, els gèneres majoritaris en l’animació japonesa representen dos prototips de 

dona que manifesten atributs físics femenins exuberants i/o comportaments dèbils i 

submisos, cosa que genera una visió completament superficial i misògina de la figura 

femenina, la qual s’exposa diàriament als mitjans de comunicació i al cinema. 

 

Tot i així, és evident que hi ha excepcions a la norma. Una d’elles és Hayao Miyazaki i 

el seu model de dona protagonista, ja que en fa un tractament psicològic complex que 

genera una gran varietat de personatges femenins amb qualitats que fins ara s’atribuïen a 

les figures masculines. L’autor comenta al respecte: “Moltes de les meves pel·lícules 

tenen poderoses protagonistes femenines -noies valentes i autosuficients que no s’ho 

pensen dues vegades a l’hora de lluitar amb tot el seu cor pel que creuen. Elles 

necessitaran un amic, un sequaç, però mai un salvador. Una dona és tant capaç com 

qualsevol home de ser un heroi.” (Miyazaki, 2014 b: p. 273). 

 

                                                           
10 La Hermita de Akihabara (2017). Un minuto de silencio: los personajes femeninos en el anime y el 

manga. Recuperat de: https://goo.gl/Z0N549. 

 
11 Rodríguez, V. (2009). El segundo sexo. La mujer en el manga y el anime. Recuperat de: 

https://goo.gl/7ZG10A. 

https://goo.gl/Z0N549
https://goo.gl/7ZG10A
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 2.3 HAYAO MIYAZAKI 

 

  2.3.1 BIBLIOGRAFIA 

 

Hayao Miyazaki va néixer a la ciutat de Tòquio en 1941 després de la unió entre Katsuji 

i Dola Miyazaki. Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial es van traslladar a la 

prefectura de Tochigi, concretament a la ciutat de Kanuma. Allà, el seu tiet era propietari 

de la Miyazaki Airplane Corporation, la qual es dedicava a la manufactura de peces 

d’aviació generalment militars. Això els hi va permetre viure una vida pacífica i benestant 

mentre el petit Hayao s’interessava cada cop més per les gegantines màquines voladores. 

Imatge molt recurrent en la seva filmografia.  

 

“L’altrº circumstància rellevant que deixaria empremta en els seus primers anys va estar 

associada a la malaltia de la seva mare, obligada a fer llit a causa d’una tuberculosi espinal 

[...]. La forta personalitat de la seva progenitora també influiria en la forma en la qual el 

jove va processar tant la contesa bèl·lica, com el paper exercit pels intel·lectuals 

japonesos després d’aquesta.” (Montero, 2014: p. 9). 

 

Durant la seva adolescència es va dedicar a la lectura de còmic japonès o manga i al 

visionat de pel·lícules i sèries d’animació del mateix país, és a dir, d’anime. Això va 

propiciar, juntament amb el visionat del film Panda i la serp màgica (1958) de Taiji 

Yabushita, que s’interessés per l’animació. És per això que, després d’acabar els seus 

estudis en Economia Política en la Universitat de Gakushûin de Tòquio en 1963, va entrar 

a treballar com a animador a Toei Dôga, empresa líder del sector en el seu moment. 

(Miyazaki, 2014 a: p. 70) 

 

Els primers fruits els va recollir en 1968 després de la creació, juntament amb els seus 

companys de feina Isao Takahata i Yasuo Ôtsuka, de Les aventures de Hols, el príncep 

del Sol: La princesa encantada, “que no només va ser una òpera prima arriscada i 

cuidada, sinó un punt d’inflexió sobre la concepció de l’anime per l’amplitud del públic, 

una animació detallada i de qualitat i una polèmica recepció que no va impedir que es 

convertís en un film de culte.” (López & García, 2016: p. 18). 
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A partir de les desavinences amb la companyia que sorgiren durant la producció de la 

pel·lícula, va abandonar Toei Dôga per participar en altres projectes com ara Heidi (1974) 

o Marco de los Apeninos a los Andes (1976). Aquests films van permetre a Miyazaki 

viatjar a occident i observar els seus paisatges, cosa que tindria una gran influència a 

l’hora de dissenyar les localitzacions de les seves produccions.  

 

Després de dirigir el seu primer llargmetratge en 1979 anomenat Lupin III: El Castell de 

Cagliostro, va cridar l’atenció de la revista Animage i del seu redactor Toshio Suzuki, el 

qual li va demanar una entrevista. Aquesta va resultar tan positiva que va fonamentar la 

base d’una profunda i llarga amistat. A més, va propiciar la creació del manga Nausicaä 

de la Vall del Vent. En un primer moment, Miyazaki volia iniciar la gravació animada i 

no pas el dibuix còmic d’aquest personatge, però Suzuki no va ser capaç de convèncer als 

directors de Tokuma Shôten, empresa propietària de la revista Animage, per falta d’una 

obra original. (Montero, 2014: p. 10). 

 

Però, vist l’èxit imparable del manga, l’empresa audiovisual finalment va permetre 

l’adaptació cinematogràfica. A partir d’aquí arrenca, juntament amb Isao Takahata i 

Toshio Suzuki, un dels estudis d’animació més reconeguts mundialment: Studio Ghibli, 

el qual “ha traspassat fronteres i ha portat l’art de fer animació a un nivell mai vist abans 

al seu país.” (López & García, 2015: p. 12). 

 

Actualment, Miyazaki es sent realitzat a l’haver escollit aquest camí de vida després de 

revisionar la pel·lícula soviètica La reina de les neus (1957) de Lev Atamanov. En 

paraules de l’autor: “Em vaig sentir molt feliç d’haver-me convertit en un animador. Vaig 

pensar que no hi havia millor ocupació que crear tal meravellós món -no, de tenir la 

possibilitat de crear, potser, un encara més meravellós món.” (Miyazaki, 2014 a: p.25)  

 

  2.3.2 INFLUÈNCIES I TEMÀTIQUES RECURRENTS 

 

Com s’ha comentat en altres apartats, Panda i la Serp blanca (1958) de Taiji Yabushita, 

va ser el primer punt d’inflexió en la carrera del cineasta, ja que gràcies a aquesta 

pel·lícula, Miyazaki va decidir introduir-se en el món de l’animació. Es tracta del primer 

film d’animació japonesa en color de la història i parla sobre l’amor impossible del jove 

Xu-Xian i la deessa-serp Bai-Niang. 
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Anys més tard, convertit en animador primerenc i després d’haver treballat com a fondista 

en la pel·lícula Rock el Valent (1963) de Daikuhara Akira, començaria a desenvolupar 

uns ideals ferms quant a l’animació que compartiria amb el seu company de sindicat Isao 

Takahata. 

 

En realitzar junts Les aventures de Hols, el príncep del Sol: La princesa encantada (1968) 

posarien de manifest la seva preocupació per la guerra, temàtica recurrent en la 

filmografia d’ambdós. En aquest film en concret, l’objectiu “era representar de la manera 

menys simplista possible els esdeveniments que assolaven al món i la societat d’aquell 

moment més enllà d’una divisió entre el bé i el mal: la guerra com a causant de víctimes 

que arrossegaran el seu dolor.” (López & García, 2016: p. 27).  

 

Això últim, sobretot, serà molt important a l’hora de desenvolupar les característiques 

psicològiques dels seus personatges principals, siguin protagonistes o antagonistes. Serà, 

a més, un punt a destacar dins la investigació de camp d’aquest estudi. 

 

Les aventures de Hols, el príncep del Sol: La princesa encantada, doncs, va marcar un 

abans i un després en les creacions animades de Miyazaki, tant per les temàtiques que 

explota com la profunditat dels seus personatges, sobretot els femenins. La importància 

del treball en equip i la unió d’un poble per superar les adversitats s’apreciarà clarament 

en films com Nausicaä de la Vall del Vent (1984), El castell en el cel (1986) o La princesa 

Mononoke (1997). Però la representació femenina de la protagonista, tot i valenta i 

determinada, no acabarà de quallar amb les heroïnes de Miyazaki. (López & García, 2016: 

p. 38). 

 

Amb l’arribada dels dos cineastes a la producció de Lupin III, Miyazaki demostra la seva 

passió per l’aviació, tema recurrent en quasi totes les seves pel·lícules posteriors, així 

com el gust pels robots, ja que es pot veure una rèplica gairebé exacta a El castell en el 

cel (1986). Tot i així, no serà un tema gaire explotat donat que, en el seu moment, va 

sorgir una gran producció d’animes que tractaven la temàtica mecha.12  

 

                                                           
12 Mecha és el terme que s’utilitza pels robots controlats per persones. És pot veure el desencantament de 

l’autor sobre aquest tema a: Miyazaki. (2014). Starting Point 1979 - 1996. Estats Units: VIZ Media.  
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Les altres pel·lícules que el van encaminar cap a la creació d’Studio Ghibli van ser Panda 

i els seus amics (1972), on el personatge principal serviria de prototip per a Totoro de El 

meu veí Totoro (1988) i s’evocarien els ideals naturalistes del creador; Heidi (1974) i 

Marco (1976)  on s’apreciaria el seu gust pels paisatges rurals d’occident i Llatinoamèrica 

i la intenció de retornar als adults a la seva infantesa perquè recordin la il·lusió amb què 

vivien el seu dia a dia i demostrar-los que no per ser petits eren menys capaços. 

 

En resum, es podria dir que totes les pel·lícules realitzades prèviament a la creació del 

seu estudi d’animació, van assentar les bases de la brillant filmografia de Miyazaki, tant 

en temes de desenvolupament de personatges com en les múltiples referències visuals -

d’altres films o extretes de la realitat- que s’aprecien en les seves obres.  

 

  2.3.3 EL ROL DRAMÀTIC DELS PERSONATGES 

 

“En un panorama infaust de produccions simplistes i personatges plans, Hayao Miyazaki 

i Isao Takahata van fundar Studio Ghibli amb la intenció de posar l’accent en la 

profunditat psicològica dels seus personatges.” (Montero, 2014: p. 170).  

 

Per aquest motiu sempre s’ha pensat que els pobladors de l’univers del cineasta no tenen 

massa cabuda dins dels estàndards habituals. Donant una ullada a les propostes de 

construcció de personatges que feien certs escriptors reconeguts i contemporanis a 

MIyazaki com Vladimir Propp (1895 - 1970) o Joseph Campbell (1904 - 1987), el primer 

des de l’estructuralisme13 i el segon des de la psicoanàlisi14, ens adonem que existeixen 

una sèrie de constants que ells consideraven imprescindibles en una narració, ja que 

ambdós van coincidir en deu etapes concretes:  

 

1. La crida a l’aventura: on l’heroi es veu obligat a abandonar la seva llar. 

2. L’heroi es troba amb un mentor o donant que l’ajuda o li impedeix avançar. 

3. L’heroi s’enfronta o s’alia a la figura anterior en abordar una sèrie de proves. 

4. L’heroi es trasllada a una localització desconeguda travessant un llindar. 

                                                           
13 Propp, V. (1998). Las raíces históricas del cuento. Madrid: Fundamentos Ediorial. 

 
14 Campbell, J. (1972). Las mil caras del héroe: Psicoanálisis del mito. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
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5. L’heroi i el vilà s’enfronten. 

6. L’heroi resulta victoriós. 

7. Recepció d’una recompensa per la victòria aconseguida. 

8. Retorn a la llar. 

9. L’heroi és objecte d’una persecució. 

10.  El bé triomfa i l’heroi aconsegueix el seu objectiu. 

 

Aquestes etapes, com es pot comprovar, requereixen l’aparició d’uns arquetips que 

s’aniran repetint al llarg de les diferents obres narratives i filmogràfiques. Segons Propp, 

aquests eren els següents: heroi, agressor, donant, auxiliar, la princesa i el seu pare, el 

mandatari i el fals heroi. 

 

Però la pregunta que sorgeix és fins a quin punt aquesta construcció de personatges podria 

ser aplicada en l’obra de Miyazaki, ja que manquen alguns dels arquetips anomenats, com 

ara la figura del fals heroi. (Montero, 2014: p. 172 – 173).  

 

És més adequada, doncs, la proposta de Chrisopher Volger, el qual uneix les dues 

investigacions anteriors:15  

 

 Heroi: personatge noble i disposat al sacrifici que anteposa les seves necessitats 

a les de la resta. 

 

 Mentor: figura encarregada de protegir i d’instruir l’heroi. 

 

 Guardià del llindar: personatges que posa a prova l’heroi i que, en la majoria de 

casos, és un aliat de l’antagonista. 

 

 Herald: figura responsable de generar un canvi en la història a través d’un 

desafiament. 

 

 Figura canviant: personatge que interactua amb l’heroi però que té un 

comportament contradictori i variable. 

 

 Ombra: figura equivalent a l’antagonista que desafia l’heroi. 

 

 Entabanador: personatge que pot encarnar tant un aliat de l’heroi com un de 

l’antagonista. També pot ser el protagonista en el cas que sigui un antiheroi.  

 

                                                           
15 Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. El cine, el guión y las estructuras míticas para escritores. 

Barcelona: Ma Non Troppo. 
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 Aliats: figures que proporcionen ajuda a l’heroi. 

 

“És necessari afegir que, donada la complexitat dels personatges que es presenten i 

l’aparició de trames secundàries, les relacions que s’estableixen entre personatges -segons 

Vogler- i que estipulen la seva aparició com arquetips semblen poc pertinents.” (Montero, 

2014: p. 175)  

 

Per aquest motiu, proposa com a més apropiat, en aquest cas, el model actancial de 

Algirdas J. Greimas16, el qual separa per parelles tres blocs diferenciats: 

 

1. Subjecte i Objecte: S’estableix una relació de desig entre el protagonista 

(subjecte) i el que vol aconseguir (objecte). 

 

2. Destinador i Destinatari: Algú genera un bé (destinador) que li és atorgat a un 

altre (destinatari).  

 

3. Adjuvant i Oponent: Apareixen altres personatges encarregats de donar suport 

(adjuvants) o d’obstaculitzar (oponents) l’avanç del protagonista dins la història. 

 

S’està d’acord amb Montero, també, en el fet que tots els actants representen la figura 

d’un personatge concret i que, en la filmografia de Miyazaki, no sempre ho són. És per 

això que conclou la necessària adaptació que fa Anne Ubersfeld17 de l’estudi de Greimas, 

on inclou la possibilitat de representar els actants amb abstraccions o conjunts de 

personatges, donat que això permet una major anàlisi narrativa.  

 

Comentar però, que en la present investigació només s’examinaran aquells actants que es 

refereixin a personatges amb nom propi. La resta no resulten rellevants en aquest cas, atès 

que no es pretén allargar la recerca més enllà l’objecte d’estudi pertinent. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Greimas, A. (2007). El modelo actancial y su aplicación. México: UNAM / PAX. 

 
17 Ubersfelf, A. (1998). Semiótica teatral. Madrid: Editorial Cátedra. 
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3. METODOLOGIA 

 

 3.1 OBJECTE D’ESTUDI 

 

Aquesta investigació es centrarà en el model de dona protagonista de les pel·lícules de 

Hayao Miyazaki, creador del conegudíssim estudi d’animació Studio Ghibli. Comentar 

que, tot i que Isao Takahata també va contribuir a la fundació de la companyia i hi 

participava activament, s’ha decidit analitzar només la filmografia del primer cineasta, ja 

que Takahata firma una producció molt escassa i d’una estètica diferent, pel que fa a 

temàtica i disseny de personatges. És per això que no resulta rellevant per aquest tipus 

d’investigació.  

 

 3.2 TIPOLOGIA D’INVESTIGACIÓ 

 

Aquest treball representa un estudi de cas que es basarà en una investigació exhaustiva, 

en el marc teòric, sobre el paper que ha tingut la dona a través dels segles i la representació 

superficial que se n’ha fet en l’animació; així com de totes aquelles teories que giren al 

voltant del principal creador d’Studio Ghibli: Hayao Miyazaki. Respecte a la part 

pràctica, es realitzarà una anàlisi de contingut sobre la filmografia del cineasta per donar 

una resposta efectiva a la pregunta inicial de la investigació. 

 

 3.3 PREGUNTA INICIAL 

 

A partir de la visualització d’algunes pel·lícules d’animació dirigides per Hayao 

Miyazaki, va quedar palès que el prototip de dona protagonista en les seves obres divergia 

clarament del d’altres companyies internacionals com ara Disney  o Pixar. D’aquí va 

sorgir la pregunta inicial que concerneix aquesta investigació: Com és que Hayao 

Miyazaki va optar per realitzar aquest model de dona protagonista, si d’altres estudis 

d’animació més coneguts representaven a fràgils princeses a les quals s’havia de salvar? 
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 3.4 OBJECTIUS 

 

A partir d’aquesta pregunta es van generar una sèrie d’objectius per poder-la contestar 

amb més facilitat: 

 

 Investigar el paper de la dona a través de les diferents èpoques per descobrir una 

possible evolució d’aquest. 

 

 Comprendre el rol femení que s’ha anat desenvolupant al Japó i si això ha afectat 

la representació de les dones protagonistes en el món de l’animació. 

 

 Analitzar si les heroïnes i les antagonistes del creador d’Studio Ghibli segueixen 

fidelment aquest paper a partir de l’anàlisi d’algunes de les seves pel·lícules.  

 

 Descobrir si l’entorn familiar o el context històric i cultural van propiciar la 

creació del model de dona protagonista de Hayao Miyazaki. 

 

 Valorar si el paper dels personatges principals femenins d’aquest estudi també ha 

evolucionat amb el temps analitzant la mostra escollida per ordre cronològic. 

 

 3.5 CRITERIS METODOLÒGICS 

 

  3.5.1 MOSTRA ESCOLLIDA 

 

Per complir alguns dels objectius d’aquesta investigació, s’han seleccionat cinc 

pel·lícules de la filmografia de Hayao Miyazaki: “Nausicaä de la Vall del Vent” (1984), 

“El meu Veí Totoro” (1988), “Kiki, l’Aprenent de Bruixa” (1989), “El Viatge de Chihiro” 

(2001) i “El Castell Ambulant” (2004).  

 

Els criteris que s’han seguit per elegir aquesta mostra concreta han sigut els següents: 18 

                                                           
18 Es pot veure l’exemplificació d’aquesta tria a l’Annex, pàgines 85 i 86.  
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Taula 1: Anàlisi del tipus de protagonisme dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 La pel·lícula ha estat produïda per Studio Ghibli però dirigida i guionitzada per 

Hayao Miyazaki. 

 

 El film ha representat un punt d’inflexió en la seva filmografia. 

 

 Els personatges principals, és a dir, tant el protagonista com l’antagonista (si n’hi 

ha), són femenins. 

 

 Almenys un d’aquests personatges han de ser, com a mínim, adolescents, perquè 

tinguin una certa consciència de gènere. 

 

  3.5.2 TAULES D’ANÀLISI 

 

Per analitzar les pel·lícules anteriorment esmentades s’han realitzat unes taules d’anàlisi 

que procuren estudiar 4 aspectes del film en relació als protagonistes.  

 

 En primer lloc, s’investiga la quantitat i el gènere dels personatges per destriar 

l’heroïna, l’antagonista, els aliats d’ambdues i la resta d’individus que parlen 

durant la pel·lícula. 

 

 

TIPUS DE 

PROTAGONISTA 

PERSONATGES 

MASCULINS 

% DE 

PERSONATGES 

MASCULINS 

PERSONATGES 

FEMENINS 

% DE 

PERSONATGES 

FEMENINS 
 

PROTAGONISTA 
 

    

ALIAT DEL 

PROTAGONISTA 
    

 

ANTAGONISTA 
 

    

ALIAT DE 

L’ANTAGONISTA 
    

SECUNDARI AMB 

FRASE 
    

Nº TOTAL DE 

PERSONATGES 
    

Nº TOTAL 

GENERAL 
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Taula 2: Anàlisi de rol dramàtic dels personatges. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 En segon lloc, s’esbrina l’arquetip i l’actant dels personatges anomenats 

anteriorment deixant clar el seu protagonisme dins la història. Per tant, s’analitza 

el seu rol dramàtic, eliminant, doncs, els “secundaris amb frase”.19 

 

 

N 

O 

M 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

ARQUETIP 

 

Heroi, mentor, herald, guardià de llindar, ombra, entabanador, aliat o figura 

canviant. 
 

ACTANT Subjecte, objecte, destinador, destinatari, adjuvant o oponent. 

PROTAGONISME 

 

Protagonista, aliat del protagonista, antagonista, aliat de l’antagonista i 

secundari amb frase. 
 

 

 

 

 

 En tercer lloc, s’analitzen l’heroïna i l’antagonista des del punt de vista físic, 

psicològic i social, ja que és el més rellevant per aquesta investigació. 

 

 

NOM 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina, andrògina o sense trets particulars. 

 Activa, normal o poc activa 

Descripció física 

 Cabell: longitud:                   / color: 

 Ulls: estil:                             / color: 

 Complexió: prima, gruixuda, normal, musculada. 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

Vestimenta / estilisme 

 Pantaló, faldilla, vestit o vestimenta formal. 

 Complements: 

 Roba ajustada, ample o normal. 

 Maquillada o sense maquillar. 

 

 

 
 

Personalitat 

 

 

 Extravertida o introvertida. 

 Generosa o egoista. 

 Bona o dolenta. 

 Espavilada o lenta. 

 Organitzada o despistada. 

 Presumida, deixada o no mostra especial atenció. 

                                                           
19 Aquesta taula representa el conjunt d’idees de diferents escriptors resumides al marc teòric, a 
l’apartat 2.3.4. 
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Taula 3: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

Personalitat 

 

 Afectuosa o distant. 

 Valenta, covarda o poruga. 

 Desafiant o pacificadora. 

 Lleial o deslleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, emprenedora, 

reformadora, entusiasta, enamoradissa, romàntica, 

decidida i/o lluitadora. 

Caràcter 

 Alegre o trista. 

 Simpàtica o antipàtica. 

 Nerviosa o relaxada. 

 Intuïtiva o reflexiva. 

 Sensible o forta. 

 Activa o apàtica. 

 Dominant o submisa. 

 Colèrica o tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Ascens professional. 

 Necessitat econòmica. 

 Altruisme. 

 Formar una família. 

 Tenir parella. 

 Fama o reconeixement. 

 Estabilitat (física i/o emocional). 

 Ser feliç. 

 Viatjar. 

 Aprendre. 

 Altres: 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat 
 Nena, adolescent, jove, adulta o anciana. 

Origen  Humà, objecte, extraterrestre o monstre. 

Situació Familiar  Estabilitat o crisi. 

Ocupació  Sense feina, estudiant, treballadora, mestressa. 

Posició social  Classe social baixa, mitjana o alta. 

Hobbies  Quins: 
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Taula 4: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 En quart i últim lloc, es comprova quina relació té amb els altres personatges, de 

quins temes sol parlar i altres aspectes que puguin tenir cert interès analític. 

 

 

NOM 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Complicitat o enfrontament. 

Mare - Filla  Complicitat o enfrontament. 

Germà - Germana  Complicitat o enfrontament. 

Germana - Germana  Complicitat o enfrontament. 

Homes - Protagonista 
 Igualtat, submissió o superioritat. 

 Amor, amistat, germanor o enfrontament. 

Dones - Protagonista 
 Igualtat, submissió o superioritat. 

 Amor, amistat, germanor o enfrontament. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  Es produeix o no es produeix. 

Nivell de dependència  Dependència o independència de l’home. 

Comentari o actitud masclista  Es produeix o no es produeix. 
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4. INVESTIGACIÓ DE CAMP 

 

En aquest apartat s’inclouran, d’una banda, els aspectes relacionats amb les pel·lícules de 

la mostra, com són la fitxa tècnica, la sinopsi, els seus orígens i els personatges. I, d’altra 

banda, l’examen i els resultats de les taules utilitzades per analitzar les protagonistes dels 

films de Hayao Miyazaki. 

 

 4.1 NAUSICAÄ DE LA VALL DEL VENT 

 

  4.1.1 FITXA TÈCNICA20 

 

 Títol original: Kaze no Tani no Nausicaä. 

 

 Nom de la versió catalana: Nausicaä de 

la Vall del Vent. 

 

 País: Japó. 

 

 Estrena: 11 de març de 1984. 

 

 Duració: 116 minuts. 

 

 Director: Hayao Miyazaki. 

 

 Guió: Hayao Miyazaki (Manga: Hayao 

Miyazaki.) 

 

 Música: Joe Hisaishi. 

 

 Productor: Isao Takahata. 

 

 Productora: Hakuhondo, Nibariki, 

Tokuma Shoten i Topcraft. 

 

 Gènere: Animació.            

                                          

 

                       

                                                           
20 FilmAffinity (1984). Ficha técnica de Nausicaä del Valle del Viento. Recuperat de: 

https://goo.gl/xv1B1p. 

 

Figura 1: Cartel minimalista de la película 

“Nausicaä del Valle del Viento”, ETSY (2017). 

https://goo.gl/xv1B1p


 
28 INVESTIGACIÓ DE CAMP 

  4.1.2 ORIGENS 

 

“Nausicaä de la Vall del Vent” (1984) és l’adaptació filmogràfica del manga original de 

Hayao Miyazaki. Aquest es va crear amb la principal intenció de realitzar la pel·lícula, ja 

que en presentar el guió a la productora Tokuma Shôten, aquest va ser descartat per no 

provenir de cap obra original. Tot i així, alguns crítics s’equivoquen en opinar que la 

pel·lícula té poca relació amb el manga, donat que l’autor tracta ambdues peces per 

separat. La pel·lícula fa ús dels mateixos personatges, però relata una història amb 

principi i final, aliena a la del manga. (McCarthy, 1999: p.72). 

 

La creació de la història de Nausicaä es va dur a terme a partir d’un esdeveniment concret: 

La badia de Minamata, al Japó, es va contaminar amb mercuri el 1956 a causa de la 

negligència de la corporació Chisso, cosa que va afectar la seva vida marina. Amb la 

corrupció i mort dels peixos de la zona, els mariners van deixar de pescar-hi, fet que va 

propiciar la pujada de preus del mercat marítim. Però això no va quedar aquí, els 

consumidors d’aquests animals van patir greus malalties que els van portar a la ceguera, 

sordesa, paràlisi de les extremitats i, fins i tot, la mort.21 Però a Miyazaki el va sorprendre 

més el fet que la vida marina, tot i corrupte, seguia lluitant per mantenir el seu equilibri. 

Aquesta és l’essència de la pel·lícula, el que l’autor intenta mostrar-nos en cada 

seqüència. 

 

La protagonista, per la seva banda, és una mescla de dos personatges diferents. El seu 

esperit naturalista ve donat per la història “La princesa que estimava als insectes”. Com 

diu el títol, tracta sobre una princesa medieval que rebutja la seva vida predeterminada 

per una de més senzilla on pugui admirar la bellesa dels éssers vius, sobretot la dels 

insectes. D’altra banda, el seu sentit de la justícia i el seu valor, vénen de la mítica princesa 

grega Nausicaä, la qual salva a Odisseu abans d’embarcar-se en la seva última aventura 

cap a Ítaca. Tot i ser una obra original d’Homer, el cineasta la va descobrir en el 

“Diccionari dels Mites Grecs” de Bernard Evslin. (Miyazaki, 2014 a: p. 183) 

 

 

                                                           
21 Stephen, J. (2006). The Register. The minamata disaster - 50 years on. Recuperat de: 

https://goo.gl/zJFUKD.  

 

https://goo.gl/zJFUKD
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  4.1.3 SINOPSI 

 

100 anys després d’una guerra apocalíptica que va assolar el planeta, boscos infestats 

d’espores verinoses i d’insectes gegants poblen la Terra. Els pocs supervivents humans 

lluiten per sobreviure a la imminent extinció.  

 

Els humils habitants de la Vall del Vent viuen les seves pacífiques vides al marge del mar 

tòxic. Nausicaä, la seva princesa, hi viatja sovint damunt del seu planador per buscar 

matèries primeres i analitzar la vegetació.   

 

Un dia, després de la tornada del mestre Yupa a casa, un cuirassat tolmekià s’estavella 

contra la Vall i no sobreviu ningú, excepte una massa monstruosa desconeguda. No 

triguen a arribar més cuirassats de l’exèrcit enemic, aquest cop per acabar amb el rei i 

demanar als habitants que s’uneixin en la seva noble causa de destruir el mar tòxic revivint 

un antic déu guerrer.   

 

Davant la negativa dels ciutadans, Kushana, la princesa tolmekiana, pren com hoste a 

Nausicaä i se l’endú a Pejite, un regne més que ha caigut en mans enemigues. Durant el 

viatge són atacats i Nausicaä acaba rescatant a la princesa enemiga d’una mort segura. 

Dins del mar tòxic, la protagonista busca el responsable de l’atac perquè no alteri encara 

més els insectes que criden rabiosos.  

 

En trobar-lo, cauen en la part més profunda del mar tòxic i descobreixen la veritat: la 

natura és tòxica, però no sempre ho va ser. A més, ella mateixa intenta, de mica en mica, 

recuperar-se i netejar-se. Els insectes i els ohms, formes de vida monstruoses però 

pacífiques si no se’ls altera, només intenten protegir-la fins que torni a ser l’antiga 

generadora de vida de segles enrere.  

 

Nausicaä i Asbel, volent explicar la troballa, volen fins a Pejite per descobrir un regne en 

flames arrasat pels ohms. Els pocs supervivents comenten la seva tàctica: volien acabar 

amb Tolmekia intentant controlar aquestes criatures. Però són indomables i imparables.   
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La princesa, veient que els pejitians no són diferents dels tolmekians, intenta defensar els 

ohms i la seva digna tasca, cosa que li suposa la presó. Asbel l’alliberarà però l’avió en 

què van és atacat. El mestre Yupa apareix en el millor moment per detenir la batalla i 

evitar que l’aeroplà caigui destruït.  

 

Arriben a la Vall del Vent per contemplar com els habitants es situen al marge del llac 

àcid rodejats de soldats, tancs i del déu guerrer. A l’altra banda, una horda d’ohms 

enfurismats es dirigeix a la Vall sense descans. Els salvadors arriben a la costa menys 

Nausicaä, que es llança a rescatar un petit ohm malferit que sosté una nau pejitiana. 

Aconsegueix deslliurar-lo de les cadenes així com de la seva ràbia, però tots dos estan 

molt malferits com per parar l’horda d’ohms.   

 

En ser envestits amb força, ambdós moren a l’instant. El sacrifici de Nausicaä calma 

l’horda d’ohms. Aquests la sostenen i li retornen la vida abans de retornar al lloc d’on 

provenien. La princesa torna amb el seu poble i Tolmekia i Pejite es retiren ràpidament 

sense deixar rastre. Torna la pau a la Vall del Vent.  

 

  4.1.4 ANÀLISI DE PERSONATGES 

 

A Nausicaä de la Vall del Vent (1984), segons els resultats obtinguts en la primera taula 

d’anàlisi (Annex, pàgina 87), apareixen un mínim de 110 personatges, en els quals 

s’engloben la protagonista, l’antagonista, els aliats d’ambdues i tots aquells personatges 

amb una línia de text. La resta d’individus animats que apareixen en el film no s’han 

comptabilitzat en aquesta taula donat la seva poca rellevància. Comentar, a més, la 

importància de separar els dos gèneres en aquesta primera anàlisi, doncs es requereix que 

tant el protagonista com l’antagonista siguin femenins. 
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Gràfic 1: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 7. (Annex, pàgina 87) . 

 

 

 

En el gràfic es pot observar com predominen els “secundaris amb frase”, cosa bastant 

habitual en films amb multitud de personatges. En aquest cas predominen els homes, 

donat que la majoria d’intervencions estan relacionades amb la guerra, siguin del bàndol 

que siguin. El nombre de secundàries femenines amb diàleg és 41 punts inferior, però es 

deu a les poques vegades que apareixen en escena. Les seves majors participacions es 

duen a terme durant el segrest de Nausicaä per part de l’exèrcit de Pejite, ja que, gràcies 

a l’enginy d’una d’elles, la princesa aconsegueix escapar de la presó. 

 

Per tant, tot i poques, són intervencions necessàries i destacades. L’equilibri, doncs, no 

es basa tant en la quantitat de diàleg, sinó en la qualitat d’aquest. A més, no es pot oblidar 

que el diàleg femení més potent el porten la protagonista, Nausicaä, i l’antagonista, 

Kushana. En ser personatges d’alta importància dins la història, estabilitzarien, d’alguna 

manera, aquesta falta de figures femenines secundàries.  

 

Finalment faltaria destacar els vuit personatges masculins que exerceixen d’aliats 

d’ambdós bàndols enfront de la Obaba, l’única aliada de la protagonista. Com es 

comentava anteriorment, això ajudaria a equilibrar la balança en referència al pes 

significatiu de cada subjecte.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Protagonista Aliat del
Protagonista

Antagonista Aliat del
Antagonista

Secundari
amb frase

Protagonista
Aliat del

Protagonista
Antagonista

Aliat del
Antagonista

Secundari amb
frase

Personatges Masculins 0 7 0 1 70

Personatges Femenins 1 1 1 0 29
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Gràfic 2: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 7. (Annex, pàgina 87) . 

 

 

 

En resum, ens trobem davant d’un film que, tot i mostrar un 70% de personatges 

masculins respecte a quasi un 30% de femenins, el pes d’ambdós gèneres es fa més 

equitatiu un cop es coneix la importància narrativa de cada personatge. 

 

   4.1.4.1 PERSONATGES PRINCIPALS 

 

I parlant dels personatges més importants, cal destacar el paper de la protagonista i 

l’antagonista del film. Miyazaki diu: “Si nosaltres volem crear un film d’aventures amb 

un protagonista masculí, no tenim més remei que fer un Indiana Jones, amb Nazis o 

qualsevol altre que aparenti ser un vilà davant dels nostres ulls.” (2014 a: p. 38) 

 

Seguint les paraules de l’autor es pot observar com, al pensar en personatges femenins 

principals, la primera imatge que ens apareix és la de les dèbils i febles princeses Disney 

o de les seves malvades i cruels rivals. Es pot comprovar, doncs, la dicotomia establerta 

en l’animació: homes forts i heroics, dones dèbils o cruels. El cineasta, però, explora 

l’única besant no explotada en el seu moment: la creació de protagonistes i antagonistes 

femenines amb característiques heroiques, difuminant la línia entre el bé i el mal. 

 

 

71%

29%

Personatges Masculins Personatges Femenins
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Gràfic 3: Anàlisi dels resultats obtinguts de les taules 8 - 14. (Annex, pàgines 87 - 89) . 

    4.1.4.1.1 NAUSICAÄ 

 

Un cop destriats els personatges amb més pes dins la pel·lícula, el focus d’atenció és 

desvia totalment cap a la seva protagonista: Nausicaä. Com es pot veure a la taula 

d’anàlisi del rol dramàtic (annex, pàgina 87), el seu arquetip és el d’heroi, com era 

d’esperar. Se li suma, també, l’actant de subjecte, ja que és la responsable de l’acció 

principal; i també la de destinador, donat que s’encarrega de tornar la pau a la Vall del 

Vent i alhora servir com a símbol d’esperança per a tota la humanitat. 

 

La resta d’actants quedarien reflectits de la següent manera:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Alhora de generar el gràfic, només s’han tingut en compte els actants, atès que les taules col·locades a 
l’annex (pàgs. 87 - 89) ja mostren el rol dramàtic i el protagonisme dels personatges principals. 

Destinador: 
Nausicaä

Subjecte: 
Nausicaä

Destinatari: 
Poble

Oponent: 
Kushana

Objecte: 
Equilibri amb 

la natura

Adjuvants: 
Yupa i Asbel

Figura 2: Nausicaä, protagonista de la pel·lícula “Nausicaä de la Vall del Vent”, [Fotograma] (2017). 



 
34 INVESTIGACIÓ DE CAMP 

 

 

Com es pot comprovar en el gràfic anterior, l’objectiu que persegueix Nausicaä és 

l’equilibri entre humans i natura, un propòsit bondadós donada la situació, cosa que 

reflecteix el seu caràcter. Per aconseguir-lo, mostra la seva cara més intel·ligent, curiosa 

i emprenedora, ja que pretén trobar la solució des de l’anàlisi científica de les plantes 

infeccioses. També ensenya el seu esperit aventurer a l’endinsar-se en un univers hostil i 

desconegut, així com la seva fortalesa i valentia davant els perills.  

 

Tot i així, Nausicaä no és una heroïna perfecta. Mostra sentiments de ràbia que l’enceguen 

quan veu morir el seu pare en mans dels tolmekians. Encara els enemics amb un 

desafiament letal als ulls. I també sent por. Quan el Mestre Yupa la calma s’adona de com 

ha perdut els estreps i plora en pensar en què la pot convertir l’odi. Això també mostra 

que es guia pels instints però que també te els seus moments d’autoreflexió. 

 

Miyazaki ens planeja, a l’inici de la seva producció de llargmetratges, un model de 

protagonista que encarna una realitat: no hi ha ningú perfecte. Nausicaä pot ser l’heroïna, 

una princesa que ha de vetllar per la seguretat del seu poble, però també és una adolescent 

que està descobrint el món a poc a poc. És una persona forta i valenta però amb certs 

moments de debilitat, cosa que genera molt realisme en el personatge.  

 

Finalment, es podria destacar que, tot i ser la princesa del regne, manté una relació 

d’igualtat tant amb el seu pare com amb els seus amics. La posició social no li impedeix 

posar-se en perill o haver d’esperar l’aprovació del rei. Nausicaä és justa, aventurera i 

altruista, cosa que la fa lliure al mateix temps. A més, també seria important remarcar que 

l’amor més enllà del familiar o l’amical no es produeix. El resultat d’això és, d’una banda, 

que no és necessari enllaçar de forma romàntica els dos personatges principals (sempre 

del mateix sexe) per generar una bona història. I, d’altra banda, que Nausicaä pot actuar 

segons la seva voluntat sense necessitat d’un marit, figura recurrent en les animacions 

sobre la reialesa. Per tant, es pot afirmar que la protagonista és totalment independent de 

l’home. 
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    4.1.4.1.2 KUSHANA 

 

Kushana és l’antagonista del film. Com es pot apreciar en l’anàlisi del rol dramàtic 

(annex, pàgina 88), el seu arquetip és el d’ombra i el seu actant és el d’oponent. Vista 

aquesta primera taula, es podria considerar com un personatge necessari, però només per 

fer avançar la història. Però, com es deia anteriorment, Miyazaki crea personatges 

profunds amb històries i motius que difuminen la línia entre el bé i el mal. 

 

El fet que Kushana sigui l’antagonista només és visible si s’analitza el film des del punt 

de vista del seu creador. Aquest personatge persegueix el mateix objectiu que Nausicaä, 

però des d’una altra perspectiva. Ella pretén destruir tot el bosc emmetzinat utilitzant el 

foc i un antic Déu guerrer per salvar la humanitat del seu tràgic destí. Si es mira d’aquesta 

manera, Kushana té uns objectius molts nobles, però Miyazaki vol avisar que, per ell, el 

fi no justifica els mitjans, i és per això que és considerada com a antagonista. 

 

Tot i així, el seu caràcter no és malvat. Kushana és una persona forta, decidida, generosa 

i revolucionaria, sobretot per la seva posició com a princesa i comandant de l’exèrcit 

Tolmekià. La seva educació militar també es reflecteix en la seva impulsivitat i en el seu 

comportament dominant. 

 

Figura 3: Kushana, antagonista de la pel·lícula “Nausicaä de la Vall del Vent”, [Fotograma] (2017). 



 
36 INVESTIGACIÓ DE CAMP 

 

 

Però igualment es pot apreciar com, un cop sense la seva cuirassa, Kushana no deixa de 

ser una noia jove que ha patit l’atac d’uns ohms furiosos els quals l’han mutilat parts del 

seu cos. I, tot i la immensa por que els hi té, lluita contra ells per evitar més lesions 

innecessàries tant pel seu poble com per la resta de la humanitat. 

 

Això la converteix en un personatge realment heroic, cosa que invita a l’espectador a 

reflexionar sobre ambdós punts de vista i posicionar-se, si vol, sobre un d’ells. A més, 

obre un debat interessant que fa meditar sobre la visió que s’ha tingut fins al moment dels 

antagonistes en els films i sobre els motius que els han portat a cometre els seus actes. 

 

Finalment, seria interessant remarcar que Kushana gaudeix de la mateixa llibertat que 

Nausicaä. No es fa referència a cap relació amorosa ni tampoc necessita a cap home que 

la guiï o l’ajudi a comandar el seu exèrcit, ja que ella es val per si sola. La figura de 

Kurotawa només reforça aquesta idea, atès que, quan l’antagonista retorna a la Vall del 

Vent per donar ordres a les seves tropes, ell es retira humilment perdent l’eufòria que 

mostrava en veure’s capità. Kushana, doncs, és una figura respectada tant pel seu poble, 

com pels seus soldats. 

 

 

Figura 4: Kushana i Kurotawa de la pel·lícula “Nausicaä de la Vall del Vent”, [Fotograma] (2017). 
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 4.2 EL MEU VEÍ TOTORO 

 

  4.2.1 FITXA TÈCNICA23 

 

 Títol original: Tonari No Totoro. 

 

 Nom de la versió catalana: El meu veí 

Totoro. 

 

 País: Japó. 

 

 Estrena: 16 d’abril de 1988. 

 

 Duració: 86 minuts. 

 

 Director: Hayao Miyazaki. 

 

 Guió: Hayao Miyazaki 

 

 Música: Joe Hisaishi. 

 

 Productor: Isao Takahata. 

 

 Productora: Studio Ghibli. 

 

 Gènere: Animació.            

                                          

  4.2.2 ORIGENS 

 

“El meu veí Totoro pretenia ser una pel·lícula reconfortant i feliç, un film que permetés a 

l’audiència anar a casa amb sentiments agradables i alegres. Els amants es sentirien encara 

més estimats, els pares recordarien amb afecte la seva infància i els infants començarien 

a explorar els matolls darrere dels santuaris i a escalar arbres per trobar un Totoro. 

Aquesta és la classe de pel·lícula que volia crear”. (Miyazaki, 2014 a: p. 255). 

 

Amb aquesta idea al cap, l’autor va cercar articles i llibres que servissin d’inspiració, cosa 

que el va portar a llegir Japó, 4 anys enrere de la publicació Mainichi Graph.  

                                                           
23 FilmAffinity (1988). Ficha técnica de Mi vecino Totoro. Recuperat de: https://goo.gl/nNZN31. 

Figura 5: Cartel minimalista de la película “Mi 

vecino Totoro”, ETSY (2017). 

https://goo.gl/nNZN31
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A partir d’aquí, va decidir enfocar la història cap al passat, quan Tòquio encara no s’havia 

expandit cap a les zones rurals, és a dir, cap als anys 50. 

 

No es pot considerar casualitat la franja de temps triada, donat que és l’època del seu 

naixement. A més, es poden trobar més coincidències: Miyazaki viva a una àrea propera 

a la ciutat de Tòquio governada per paisatges plens de verdor. Allà, en un hospital proper, 

la seva mare va fer llit a causa d’una tuberculosi espinal durant tota la seva infància. Mei, 

una de les protagonistes de la història, representaria el menut Miyazaki aferrat a 

l’esperança que la seva mare es recuperés completament. (McCarthy, 1999: p. 120). 

 

  4.2.3 SINOPSI 

 

La història s’inicia amb l’arribada de les germanes Satsuki (10) i Mei (4), juntament amb 

el seu pare, a la nova casa rural de la família. Després de realitzar les típiques tasques de 

neteja i d’intentar fer marxar als conillets de la pols, descansen plàcidament mirant 

l’immens jardí ple de flors i grans matolls. De nit, al bany, riuen sense parar per fer fora 

als mals esperits, tal com els hi ha dit la Nanny, la seva anciana veïna. 

 

L’endemà, la família es desplaça amb bicicleta fins a l’hospital més proper, on reposa la 

mare de les menudes. Mei abraça la mare mentre Satsuki deixa que la pentini. El pare 

entra a l’habitació comentant que el metge ha acceptat que ella els fes una visita molt 

aviat.  

 

Un altre dia passa. Satsuki va a l’escola mentre el pare es queda al seu despatx estudiant. 

Mei, per la seva banda, surt a explorar el jardí. Allà es trobarà uns petits esperits del bosc 

que la guiaran, sense voler, al cau d’un gran Totoro, l’esperit que governa el gran arbre 

del costat de casa seva. Ella trobarà divertit jugar amb ell fins que ambdós es quedaran 

adormits. Satsuki tornarà d’escola i començarà a buscar Mei, la qual trobarà dormint entre 

les branques dels matolls.  

 

Uns dies més tard, Satuki deixarà a Mei amb la seva veïna Nanny perquè el seu pare està 

treballant, però acabaran a l’escola per la tossudesa de la petita.  
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Gràfic 4: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 19. (Annex, pàgina 93) . 

Les dues germanes caminaran fins a casa sota la pluja, però Kanta, el seu veí, els hi oferirà 

el seu paraigua. Patint per la tornada del seu pare, l’esperaran a la parada de l’autobús. 

Allà Satuski tindrà el seu primer contacte amb en Totoro, el qual espera el Gatbús, un 

altre esperit només visible pels nens. 

 

La història continua amb escenes felices de les nenes jugant amb en Totoro, mentre ell 

els hi ensenya com és de meravellosa la natura. Però tot s’enfosquirà quan Mei descobreix 

que la seva mare ha empitjorat i que no l’anirà a veure. S’escapa de casa per fer-li una 

visita a l’hospital però es perd. Satsuki, després de córrer per hores a la cerca de la seva 

germana, demanarà ajuda a en Totoro, el qual cridarà al Gatbús perquè les ajudi. El film 

finalitza quan les dues germanes, que per fi s’han retrobat, tornen a casa després de fer 

una visita sorpresa a la seva mare sense que ella ho sàpiga.  

 

  4.2.4 ANÀLISI DE PERSONATGES 

 

 El meu veí Totoro (1988) compta d’un total de 43 personatges, un nombre bastant inferior 

que el la seva predecessora, segons els resultats obtinguts en la primera taula d’anàlisi 

(Annex, pàgina 93), Comentar, però, que aquesta quantitat més modesta fa ressaltar altres 

aspectes del film, com són els paisatges onírics o la mateixa narrativa. 
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Gràfic 5: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 19. (Annex, pàgina 93) . 

 

En el gràfic es pot observar com segueixen predominant els “secundaris amb frase”, però 

que aquests han disminuït quantiosament respecte a l’anterior film. Això és deu, 

principalment, al fet que en Nausicaä de la Vall del Vent (1984), aquest tipus de 

personatges corresponien a la gent del concorregut poble de la Vall del Vent, mentre que 

en aquesta pel·lícula s’observa un petit poble campestre. En aquest cas tornen a 

predominar els homes, però el nombre de “secundaris amb frase” femenins se’ls hi acosta 

bastant. 

 

Un altra semblança amb el film analitzat en l’apartat anterior és que es torna a estabilitzar 

aquesta diferència en el nombre de personatges a partir de la barreja de personatges 

femenins amb molta càrrega narrativa com són les protagonistes amb individus masculins 

menys rellevants, però necessaris en la història. A més, la falta d’antagonista s’equilibra 

amb la introducció de dues protagonistes: Satsuki i Mei, les quals tenen la mateixa 

importància en la narració.  

 

 

 

 

Per tant, en analitzar quantitativament el film, ens trobem davant d’un quasi 60% de 

personatges masculins enfront de més d’un 40% de femenins, que s’equilibren, també, a 

l’identificar la càrrega narrativa de les figures femellenques.  

58%

42%

Personatges Masculins Personatges Femenins
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Gràfic 6: Anàlisi dels resultats obtinguts de les taules 20 - 24. (Annex, pàgines  93 - 94) . 

   4.2.4.1 SATSUKI 

Com es comentava en l’apart anterior, aquest film gaudeix de dues protagonistes. Satuski, 

de 10 anys, és la germana gran i la més madura d’ambdues. Com es pot veure a la taula 

d’anàlisi del rol dramàtic (annex, pàgina 93), el seu arquetip és el d’heroi i el seu actant 

és de subjecte, atès que en ella recau el pes de la història; i també la de destinatari, ja que 

és la que, al final de la pel·lícula, acaba rebent “l’objecte de desig”, és a dir, l’alta curta i 

pactada de la seva mare. Personalment també hi afegiria el retrobament amb la seva 

germana. 

 

La resta d’actants es distribuirien de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinador: 
Amor matern

Subjecte: 
Satuki i Mei

Destinatari: 
Satsuki i Mei

Oponent: 
Desconegut

Objecte: 
Recuperació 
de la mare

Adjuvants: 
Totoro i Gatbús

Figura 6: Satsuki, primera protagonista de la pel·lícula “El meu veí Totoro”. [Fotograma] (2017). 
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Figura 7: Satsuki i Totoro de la pel·lícula “El meu veí Totoro”. [Fotograma] (2017). 

Quant a l’anàlisi de les característiques de la protagonista, es podria destacar, en primer 

lloc, la seva edat. El fet que no hagi arribat a l’adolescència l’emmarca dins d’una època 

on encara no es té consciència de gènere. Per aquest motiu no es poden apreciar actes 

masclistes o actituds sexistes. Tot i així, com que es tracta de l’edat de 10 anys, sí que es 

comença a apreciar la típica curiositat cap al sexe contrari i la vergonya que genera el 

desconeixement d’aquest. Això, sobretot es pot apreciar en la figura de Kanta, però també 

de Satsuki cap al final del film. 

 

En el tema de la personalitat, la protagonista destaca per ser una noia independent, forta 

i segura de si mateixa, la qual ha desenvolupat aquest comportament per la falta de la 

figura materna. A l’inici de la pel·lícula es pot veure com Satsuki ja ha preparat 

l’esmorzar i el dinar pel seu pare i la seva germana abans que aquests s’hagin llevat. Això 

també demostra maduresa i l’amor que sent cap a la seva família. Però aquest 

comportament no divergeix amb l’actitud infantil que mostra en certs moments 

d’enfrontament amb Kanta o Mei, ja que no deixa de ser una estudiant de primària.  

 

Finalment, es podria destacar que les relacions que manté Satsuki amb la resta de 

personatges són d’igualtat menys la de submissió que s’aprecia amb el seu pare. Però 

aquesta última només representaria la superioritat de la qual gaudeix el progenitor quant 

a edat i coneixements es refereix i no tant a l’empoderament dels pares respecte a les 

seves dòcils filles vist en apartats anteriors del marc teòric. Per tant, es podria afirmar que 

la protagonista és una noia independent que gaudeix d’una llibertat inusual en els anys 

50, època en què està ambientada la pel·lícula.  
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   4.2.4.2 MEI 

 

Tal com es comentava en l'apartat anterior, és important remarcar l’edat de les 

protagonistes. Aquesta vegada, es tracta d’una petita nena de 4 anys i, per tant, tampoc té 

consciència de gènere. És més, a vegades manca de sentit comú a l’observar les accions 

que realitza, però són pròpies de l’edat. 

 

Al contrari que la seva germana, Mei és una persona inquieta, despreocupada i molt 

despistada que segueix tot allò que li causa interès. Però gràcies a ella i la seva immensa 

curiositat, l’espectador és capaç d’endinsar-se en el món espiritual i màgic de Totoro, 

cosa que la converteix en un personatge indispensable. A més, cap al final del film, es 

podria pensar en ella com un intent d’antagonista, ja que, en marxar de casa per anar a 

veure la seva mare, genera el conflicte que la història necessita per pujar de categoria i no 

només ser una oda a la natura. 

 

També caldria remarcar, seguint amb el fil del paràgraf anterior que la dualitat d’ambdós 

personatges genera múltiples enfrontaments verbals, però alhora, la germanor que les 

uneix fa que es preocupin una per l’altre i s’estimin amb delit. Aquí es podria observar, 

un cop més, la difuminada línia entre el bé i el mal que fa que l’espectador senti empatia 

i afecte per ambdós personatges. 

 

Figura 8: Mei, segona protagonista de la pel·lícula “El meu veí Totoro”. [Fotograma] (2017). 
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 4.3 KIKI, L’APRENENT DE BRUIXA 

 

  4.3.1 FITXA TÈCNICA24 

 

 Títol original: Majo no Takkyûbin. 

 

 Nom de la versió catalana: Kiki, l’aprenent 

de bruixa. 

 

 País: Japó. 

 

 Estrena: 29 de juliol de 1989. 

 

 Duració: 101 minuts. 

 

 Director: Hayao Miyazaki. 

 

 Guió: Hayao Miyazaki (Llibre: Eiko 

Kadono.) 

 

 Música: Joe Hisaishi. 

 

 Productor: Toshio Suzuki. 

 

 Productora: Studio Ghibli. 

 

 Gènere: Animació.            

                                          

  4.3.2 ORIGENS 

 

Kiki, l’aprenent de bruixa (1989) és una adaptació de l’exitós llibre de l’escriptora 

japonesa Eiko Kadono, el qual té el mateix nom que la pel·lícula. Originalment, Miyazai 

només anava a participar en aquesta animació com a productor, però vist el guió adaptat 

per un dels seus companys d’estudi, va decidir reescriure’l i, més tard, dirigir el film. 

 

L’autor comenta que, “en la vida de la Kiki, s’hi reflecteixen les vides de moltes joves 

japoneses d’avui en dia que són estimades i ajudades econòmicament pels seus pares, 

però que anhelen les llums brillants de la ciutat, i que estan a punt d'anar allà i esdevenir 

independents.” (Miyazaki, 2006: p. 3) 

                                                           
24 FilmAffinity (1989). Ficha técnica de Nicky, la aprendiz de bruja. Recuperat de: https://goo.gl/R6vAz3. 

 

Figura 9: Cartel minimalista de la película 

“Nicky, la aprendiz de bruja”, ETSY (2017). 

https://goo.gl/R6vAz3
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  4.3.3 SINOPSI 

 

Kiki és una aprenent de bruixa que ja ha arribat a l’edat dels tretze anys, és a dir, a l’edat 

d’independitzar-se i buscar feina. Després de comprovar el bon temps que farà a la nit i 

que hi haurà lluna plena, corre cap a casa a informar els seus pares que per fi marxa. Ells, 

tot i preocupats, l’acomiaden alegres juntament amb els seus amics i veïns. Kiki comença 

la seva aventura. 

 

Després d’algunes peripècies i causalitats, troba una ciutat portuària que l’enamora a 

primera vista. En l’arribar, s’adona que la població no està acostumada a les bruixes i que 

la defugen tan aviat com poden. L’únic que la contemplarà amb admiració serà en Tombo, 

un adolescent obsessionat amb l’aviació. Ella però, no li tindrà gaire estima en un primer 

moment. 

 

Quan es comença a fer fosc, Jiji, el seu gat, li recorda que sempre poden buscar una altra 

ciutat, però ella està convençuda que és la correcta. Passejant, es troba una fornera 

embarassada que necessita ajuda. Després de fer-li el favor, Osono li donarà allotjament 

i menjar a canvi que l’ajudi en la botiga. Ella accedeix. 

 

Després de rumiar molt, Kiki decideix invertir els seus poders en l’únic que se li dóna bé 

i li agrada: volar; i així comença el seu negoci de serveis de missatgeria. Amb cada 

entrega, la protagonista coneixerà nous personatges que li crearan sentiments 

contradictoris però que l’ajudaran a superar els seus problemes.  

 

Al final del film, trobem en Tombo penjat d’una corda que cau d’un zepelí, donat que 

aquest ha tingut un accident i el jove hi anava a dins. Kiki, tot i perdre els seus poders a 

causa de la seva inseguretat, s’armarà de valor per superar la seva poca confiança en si 

mateixa i salvarà en Tombo.  
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Gràfic 7: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 29. (Annex, pàgina 98) . 

  4.3.4 ANÀLISI DE PERSONATGES 

 

Kiki, l’aprenent de bruixa (1988) la conformen un total de 80 personatges, el doble de la 

pel·lícula tractada en l’apartat anterior. Amb els resultats obtinguts en la primera taula 

d’anàlisi (Annex, pàgina 98), podem observar com, a simple vista, el film manté un 

nombre similar d’individus femenins i masculins en totes les categories de personatges. 

 

 

  

 

Com s’ha repetit anteriorment, els “secundaris amb frase” són gairebé el 90% dels 

personatges. Comentar, però que en aquest cas tenim un nombre equitatiu entre homes i 

dones, cosa que genera sorpresa vistos els dos casos anteriors. A més, si es suma els aliats 

-on predominen les figures femenines- i la mateixa protagonista, el resultat és del 50% 

per cada gènere.  

 

McCarthy exposa que si “El castell en el cel era una aventura per nois (i) El meu veí 

Totoro un somni d’infants, Kiki, l’aprenent de bruixa intentava ser, des del principi, una 

història per a noies joves.” (1999: p.140). Per tant, podria ser que, a l’estar enfocat cap al 

públic femení, el film requerís un nombre major de personatges femellencs. Tot i així, 

com s’ha parlat en altres casos, la càrrega narrativa segueix quedant en mans de les dones.  
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Gràfic 8: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 29. (Annex, pàgina 98) . 

Figura 10: Kiki,  protagonista de la pel·lícula “Kiki, l’aprenent de bruixa”. [Fotograma] (2017). 

 

 

 

En resum, estaríem davant d’un film amb un total equilibri de personatges d’ambdós 

sexes, però la importància narrativa faria inclinar la balança cap al gènere femení, 

ressaltant així, el seu principal objectiu: cridar l’atenció de les noies joves que haguessin 

d’afrontar possibles problemes, com ara l’abandonament de la llar.  

 

   4.3.4.1 KIKI 
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Gràfic 9: Anàlisi dels resultats obtinguts de les taules 30 - 34. (Annex, pàgines 98 - 99) . 

Kiki és la protagonista i únic personatge principal de la pel·lícula. Com es pot comprovar 

en la taula d’anàlisi del rol dramàtic (annex, pàgina 30), el seu arquetip és el d’heroi i el 

de figura canviant. Això es deu a la dicotomia del comportament del mateix personatge. 

Si a Nausicaä de la Vall del Vent (1984) hi havia dos personatges ben diferenciats que 

començaven a trencar l’esquema protagonista-antagonista i a El meu veí Totoro (1988) 

s’esquerdava del tot amb les dues germanes; a Kiki, l’aprenent de bruixa (1989) es pot 

veure com la protagonista absorbeix els dos rols de forma indiscriminada. Això no vol dir 

que ens trobem davant d’un personatge amb doble o múltiple personalitat, sinó que la 

protagonista, en certes ocasions, és un obstacle per si mateixa. 

 

Cap al final del segon acte, Kiki perd els seus poders després de començar a sentir alguna 

cosa per en Tombo. En provar de volar o d’intentar entendre el que diu en Jiji, s’adona 

del problema i s’obsessiona amb ell. No serà fins que parli amb la seva amiga Úrsula que 

recuperarà la seva confiança i aconseguirà volar de nou. Per tant, es pot concloure que, 

efectivament, Kiki és tant l’heroïna com la figura canviant de la història. 

 

En l’apartat d’actants, la protagonista gaudirà del seu estat de subjecte com també del de 

destinatari, ja que, a la llarga, aconseguirà realitzar el seu destí: convertir-se en una bruixa. 

La resta d’actants quedarien reflectits de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, comentar que la personalitat de Kiki evoluciona al llarg de la pel·lícula. Al 

principi, Miyazaki ens presenta una noia somiadora, inquieta i decidida amb una idea 

clara: trobar una ciutat enorme i a prop del mar on quedar-se a viure.  

 

Destinador: 
Societat de 

bruixe
Subjecte: Kiki Destinatari: 

KIki

Oponent: La 
inseguretat de 

la Kiki

Objecte: 
Obtenir la 

independència

Adjuvants: 
Úrsula i Osono
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Figura 11: Kiki,  protagonista de la pel·lícula “Kiki, l’aprenent de bruixa”. [Fotograma] (2017). 

 

 

 

 

Després, resulta ser una persona madura, altruista i amb les idees molt clares. Es pot 

observar la seva bondat i tranquil·litat durant gran part del film, però també com mostra 

un comportament més infantil davant de Tombo. Gràcies a l’aparició d’aquest personatge, 

doncs, afloraran noves característiques de Kiki que l’espectador desconeixia fins al 

moment. El clímax es durà a terme quan la protagonista comenci a barrejar els dos 

comportaments i desconfiï de les seves pròpies capacitats, generant el conflicte explicat 

anteriorment.  

 

Es pot considerar que aquest personatge és, fins al moment, el més complet 

psicològicament parlant. La seva profunditat i la dicotomia de sentiments que mostra 

l’apropen encara més a la realitat, ja que no existeixen persones bones i dolentes, sinó 

individus que poden perdre els estreps o l’energia que els mou en moments de debilitat. 

És realment un treball excel·lent de construcció de personatges. 
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 4.4 EL VIATGE DE CHIHIRO 

 

  4.4.1 FITXA TÈCNICA25 

 

 Títol original: Sen to Chihiro no 

Kamikakushi. 

 

 Nom de la versió catalana: El viatge de 

Chihiro. 

 

 País: Japó. 

 

 Estrena: 20 de juliol de 2001. 

 

 Duració: 124 minuts. 

 

 Director: Hayao Miyazaki. 

 

 Guió: Hayao Miyazaki. 

 

 Música: Joe Hisaishi. 

 

 Productor: Toshio Suzuki. 

 

 Productora: Studio Ghibli, Tokuma 

Shoten, Dentsu i Walt Disney Pictures. 

 

 Gènere: Animació.            

                                          

  4.4.2 ORIGENS 

 

Després de la realització de La Princesa Mononoke (1997) i la gran acollida per part de 

l’audiència, Miyazaki va començar a treballar en un nou projecte. Van sorgir dues 

possibles idees però van ser ràpidament rebutjades per Suzuki, el seu productor. Aquestes 

eren: Una misteriosa ciutat més enllà de la boira, que provenia d’un conte infantil de 

1980 de Sachiko Kashiwaba; i Rin i el pintor de xemeneies, que tractava la història d’una 

casa de banys que va sobreviure al terratrèmol de Kantô. (López & García, 2015: p. 166). 

 

                                                           
25 FilmAffinity (2001). Ficha técnica de El viaje de Chihiro. Recuperat de: https://goo.gl/JFYEIv.  

Figura 12: Cartel minimalista de la película “El 

viaje de Chihiro”, ETSY (2017). 

https://goo.gl/JFYEIv


 
51 INVESTIGACIÓ DE CAMP 

Aquestes dues propostes es van acabar fusionant per esdevenir en el magnífic film El 

viatge de Chihiro (2001), el qual va guanyar l’Òscar a la millor pel·lícula d’animació 

japonesa i un Ós d’or a Berlín, pel millor film.  

 

  4.4.3 SINOPSI 

 

La història comença presentant una família que s’està mudant a una nova ciutat. De camí 

i sense voler, es desvien del trajecte i arriben a un antic parc d’atraccions abandonat. A 

l’explorar-lo, descobreixen un restaurant obert i hi entren a dinar. Chihiro, la filla de la 

parella insisteix en marxar però ells no l’escolten, així que decideix donar una volta. 

 

Davant d’una casa de banys, es troba amb en Haku, el qual li recomana que abandoni el 

parc el més ràpid possible. Chihiro surt corrents a avisar els seus pares, però descobreix 

que s’han convertit en porcs. Pensant que tot allò és un malson, fuig, però no arriba a 

l’entrada. Amagada en un racó, Haku la troba i la condueix fins a la casa de banys. Per 

desgràcia, són descoberts, així que s’oculten ràpidament. El noi li dóna unes indicacions 

per trobar en Kamaji i li diu que li demani feina. 

 

Ella ho compleix i davant de la negativa de l’esclau de les calderes, insisteix sense parar. 

Al final, aconsegueix que Rin, una de les noies de la casa de banys, la guiï fins a la 

Yubaba, la directora de l’empresa i l’única que li pot oferir feina. Ella també es negarà en 

rotund, però finalment cedirà. 

 

Chihiro, redenominada Sen, s’esforçarà al màxim per aprendre tot el necessari de la seva 

nova feina. Es veurà en situacions difícils davant de clients complicats com el Déu del 

riu, el qual aconsegueix netejar i calmar, o el Sense Cara. Aquest personatge intentarà fer-

la feliç entregant-li béns materials o or, però ella es negarà sempre.  

 

També tindrà problemes amb en Haku, el qual mostra diferents caràcters depenent del 

moment. En un d’ells fins i tot el seu cos serà diferent, ja que apareixerà convertit en un 

drac. Chihiro el voldrà salvar i anirà a veure la Zeniba, la germana bessona de Yubaba, 

per demanar-li que ajudi en Haku.  
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Gràfic 10: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 37. (Annex, pàgina 102) . 

Finalment, ell es curarà i anirà a buscar-la a casa de la Zeniba transformat encara en drac. 

Ella recordarà perquè el trobava tant familiar. Quan era petita va caure en un riu i va 

perdre una sabata i en Haku és l’esperit d’aquell riu que es va assecar amb el temps.  

 

En arribar de nou a la casa de banys, Chihiro jugarà un joc amb Yubaba per recuperar la 

seva llibertat i la de la seva família. Guanyarà i tots tres abandonaran el parc. 

 

  4.4.4 ANÀLISI DE PERSONATGES 

 

Amb 88 personatges, El viatge de Chihiro (2001) supera l’anterior producció però no 

s’acosta a Nausicaä de la Vall del Vent (1984). Amb els resultats obtinguts en la primera 

taula d’anàlisi (Annex, pàgina 102), es pot comprovar ràpidament que hi ha majoria de 

personatges femenins al film. 

 

 

  

 

Després de l’examen d’aquesta pel·lícula, tenint en compte les anteriors, es descobreix 

que és el primer film amb majoria de “secundaris amb frase” femenins. Això es deu a la 

gran quantitat de dones que treballen en la casa de banys. Els homes, per la seva banda, 

tenen posicions més elevades dins l’empresa, cosa que genera una demanda inferior 

d’empleats. Per tant, a simple vista, es pot trobar una desigualtat laboral clara. 
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Gràfic 11: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 37. (Annex, pàgina 102) . 

Això reflecteix de forma notòria la situació ocupacional contemporània a Miyazaki i de 

la poca paritat que hi havia dins les empreses. L’increment de dones dins d’una empresa 

no representava un problema, donat que podien oferir-les sous molt més baixos que els 

dels homes, així com càrrecs de menor importància.26 

 

Els altres personatges, sobretot els aliats de la protagonista, són masculins. Això es podria 

deure al que s’ha comentat anteriorment, intentar equilibrar l’aparició d’ambdós sexes 

augmentant o reduint la càrrega narrativa d’un d’ells. En aquest cas, es donaria 

importància als quatre companys de la protagonista, ja que són els que fan avançar la 

història en tot moment. 

 

 

 

 

En resum, El viatge de Chihiro (2001) estaria conformada en major part per dones, però 

la majoria en posicions inferiors que els homes dins la societat representada, cosa que 

podria suposar una crítica per part de l’autor al Japó contemporani.  

 

 

 

                                                           
26 Maho, C. (2015). Yakuza Webzine. Madrid: La mujer en Japón. Recuperat de: https://goo.gl/2kRkki.  
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Figura 13: Chihiro,  protagonista de la pel·lícula “El Viatge de Chihiro”. [Fotograma] (2017). 

Gràfic 12: Anàlisi dels resultats obtinguts de les taules 38 - 47. (Annex, pàgines 102 - 104) . 

   4.4.4.1 CHIHIRO 

 

 

 

Chihiro és la protagonista del film i compleix el paper d’heroïna, tal com es pot veure en 

la taula d’anàlisi del rol dramàtic (annex, pàgina 102). A l’igual que Kiki i la resta de 

protagonistes, el seu actant és el de subjecte i el de destinatari. Aquest últim el comparteix 

també amb els seus pares, ja que tots tres volen que es trenqui la maledicció. 

 

La resta d’actants es representarien de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinador: 
Haku

Subjecte:
Chihiro

Destinatari: 
Chihiro i Pares

Oponent:
Yubaba

Objecte: 
Trencar la 
maledicció

Adjuvants: Bô, 
Kamaji i Rin
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Figura 14: Sen, protagonista de la pel·lícula “El viatge de Chihiro”. [Fotograma] (2017). 

 

 

El personatge de Chihiro, d’altra banda, també presenta la dualitat de Kiki, però ella 

mateixa no serà el seu propi obstacle com passava en el film anterior. En aquest cas, 

Chihiro es presenta en un primer moment com una adolescent consentida, malcriada i una 

mica apàtica. Però el seu comportament canviarà dràsticament al convertir-se en Sen. 

 

Sen és decidida, lluitadora i molt persuasiva. No es dóna mai per vençuda i sempre intenta 

fer el que ella considera que és l’adequat tot i tenir-se que enfrontar a Yubaba. Això 

demostra, a més, que és una persona gens submisa.  

 

Tot i aquest canvi d’actitud, Chihiro no presenta una doble personalitat, sinó que el fet 

d’haver de madurar i créixer de cop fa transformar la seva mentalitat. La protagonista no 

deixa de ser una noia sensible a qui se li ha encarregat una tasca de la qual no pot escapar. 

Recuperar els seus pares és una prioritat així que haurà de fer el que calgui per tornar-los 

al seu aspecte original. 
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Figura 15: Yubaba, antagonista de la pel·lícula “El viatge de Chihiro”. [Fotograma] (2017). 

4.4.4.2 YUBABA 

   

 

 

Yubaba, l’antagonista del film, es presenta com un personatge contrari al que s’havia vist 

fins ara. A Nausicaä de la Vall del Vent (1984) descobríem una Kushana més propera al 

món heroic depenent del punt de vista de l’espectador. Però, en aquest cas, trobem un 

personatge malèvol i sense escrúpols. 

 

Tot i així, no decep. Si a l’inici d’aquesta anàlisi s’afirmava la precarietat laboral de les 

joves que treballen a la casa de banys, Yubaba desconcerta en ser-ne la presidenta. 

Deixant de banda algunes teories sobre la possible relació de la història amb els prostíbuls 

de l’època, l’antagonista es presenta com una dona forta, poderosa i que ha lluitat per 

arribar on és. El seu interès pels diners l’encega, però al ser la regent d’un negoci realment 

es pot entendre la necessitat de treballadors eficients i de confiança, d’aquí que al principi 

no vulgui contractar a Chihiro. Però un cop descobreix les habilitats de la noia, la felicita 

enormement i no es mostra hostil amb ella. Fins i tot es podria dir que li agafa cert afecte.  

 

Al final de la pel·lícula, Yubaba realitza un joc per enganyar a Chihiro i que aquesta es 

quedi a la casa de banys. Però no aparenta ser un frau, sinó que s’intueix que l’antagonista 

no vol que la noia marxi perquè és valuosa tant pel negoci com per ella.  
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 4.5 EL CASTELL AMBULANT 

 

  4.5.1 FITXA TÈCNICA27 

 

 Títol original: Hauru no Ugoku Shiro. 

 

 Nom de la versió catalana: El castell 

ambulant. 

 

 País: Japó. 

 

 Estrena: 20 de novembre de 2004. 

 

 Duració: 119 minuts. 

 

 Director: Hayao Miyazaki. 

 

 Guió: Hayao Miyazaki (Manga: Diana 

Wynne Jones.) 

 

 Música: Joe Hisaishi. 

 

 Productor: Toshio Suzuki. 

 

 Productora: Studio Ghibli. 

 

 Gènere: Animació.            

                                          

  4.5.2 ORIGENS 

 

El castell ambulant (2004) és una adaptació de la novel·la de Diana Wynne Jones, del 

mateix nom. Com sempre, el director va respectar l’escènica de la pel·lícula però incloent-

hi el seu estil i les seves idees i preocupacions. Segons López i García, “és un cant al 

poder visual, a la força dels sentiments i un permanent al·legat antibel·licista, en quedar 

molt impactat, com ell mateix va reconèixer, per la guerra d’Irak que van iniciar els EUA. 

 

Com a fet simbòlic, comentar que el film l’anava a dirigir Mamoru Hosoda, creador 

d’èxits com La noia que saltava a través dels temps (2006). Però la pressió que rebia per 

part de Miyazaki el va fer abandonar la producció i aquest últim se’n va fer càrrec. 

                                                           
27 FilmAffinity (2004). Ficha técnica de El castillo ambulante. Recuperat de: https://goo.gl/2lezY2.  

 

Figura 16: Cartel minimalista de la película “El 

castillo ambulante”, ETSY (2017). 

https://goo.gl/2lezY2
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  4.5.3 SINOPSI 

 

Sophie és una noia de classe mitjana-baixa que treballa a la botiga de barrets de la seva 

família. Un dia, després de tancar, apareix la Bruixa de l’Ermot i, després d’insular-la, la 

fa envellir 70 anys. Ella, preocupada i sense saber que fer, decideix emprendre un viatge 

cap a les terres de l’Ermot per deixar les coses clares amb la bruixa i aconseguir tornar a 

la normalitat.  

 

De camí, i veient les dificultats que té per desplaçar-se, es troba amb un espantaocells 

capgirat i l’ajuda a posar-se dret. Ell, per agrair-li, la seguirà i li mostrarà un lloc on passar 

la nit: el castell ambulant d’en Howl. Tothom diu que és un malvat bruixot que es menja 

el cor de les noies maques, així que no està convençuda del tot d’entrar, però ho decideix 

en adonar-se’n de la seva nova condició. 

 

Allà coneixerà a Calcifer, un dimoni del foc que manté dempeus l’edifici. També a 

Marcal, l’aprenent del Howl. Aquest últim apareixerà finalment i esmorzaran junts 

mentre Sophie s’ofereix voluntària per cuidar la casa i netejar-la.  

 

Després d’algunes petites aventures, Howl confessa a la noia que ha de presentar-se a 

palau per ordre del rei i li acaba ordenant que hi vaig ella fent-se passar per la seva mare. 

Allà es trobarà amb la Bruixa de l’Ermot, la qual patirà un destí desafortunat, i també a 

Madame Suliman, bruixa suprema del regne. Aquesta última exigirà que Howl atorgui 

els seus poders al país per la guerra i que, es nega, li traurà els seus poders com ha fet 

amb la Bruixa de l’Ermot. Howl es presenta de sobte i aconsegueixen fugir. 

 

La família s’amplia amb l’arribada de la “renovada” Bruixa i Howl decideix ampliar el 

castell i situar-lo en una altre part del regne. Per desgràcia, la guerra esclata i ell marxa 

per intentar salvar els seus estimats, però cau molt mal ferit. Sophie haurà d’endinsar-se 

en els records més profunds d’en Howl per tornar-li la vida i el seu cor. Finalment, els 

dos celebren enamorats la victòria. 
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Gràfic 13: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 52. (Annex, pàgina 108) . 

  4.5.4 ANÀLISI DE PERSONATGES 

 

El castell ambulant (2004) gaudeix de 50 personatges, cosa que redueix dràsticament el 

nombre en comparació amb altres pel·lícules. Això es deu al fet que, tot i l’aparició de 

múltiples individus, la majoria no parlen o no ho poden fer, cosa que disminueix la 

comptabilitat de personatges. A l’annex, pàgina 108, es poden observar els primers 

resultats:  

 

  

 

En comparació a l’últim film analitzat, es pot veure com ha disminuït, clarament, el 

nombre de “secundaris amb frase” femenins. Si s’observa bé, es pot veure com tant els 

esbirros de la Bruixa de l’Ermot, com els missatgers de Madame Suliman són tot homes. 

I, a més, se li sumen els soldats destinats a la guerra, on no s’aprecia cap dona. 

 

Tot i així, i tal com ha passat en altres pel·lícules, la importància narrativa de la 

protagonista i les dues antagonistes fa que la història quedi més equilibrada. Els 

personatges femenins tenen una molt gran rellevància i apareixen quasi tota l’estona, però 

al ser els mateixos, no queden comptabilitzats en els gràfics quantitatius. D’aquí la 

importància de l’anàlisi qualitativa. 
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Gràfic 14: Anàlisi dels resultats obtinguts de la taula 52. (Annex, pàgina 108) . 

Figura 17: Sophie (jove), protagonista de la pel·lícula “El castell ambulant”. [Fotograma] (2017). 

 

 

 

En resum, la pel·lícula de El castell ambulant (2004) tindria pocs personatges femenins 

però tots ells serien de gran importància pel desenvolupament de la història, fent 

equilibrar la balança.  

 

   4.5.4.1 SOPHIE 
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Gràfic 15: Anàlisi dels resultats obtinguts de les taules 53 - 61. (Annex, pàgines 109 - 111) . 

Sophie és la protagonista del film i, tal com es pot veure en la taula d’anàlisi del rol 

dramàtic (annex, pàgina 109), el seu arquetip és el d’heroi i el de figura canviant. Això 

últim es deu tant a la seva aparença com a la seva personalitat. D’altra banda, el seu actant 

és el de subjecte i el de destinatari, ja que ella també se’n beneficiarà de trencar la 

maledicció. 

 

La resta d’actants quedarien representats de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop endinsats en la seva personalitat, es pot comprovar com Sophie presenta unes 

característiques similars que Chihiro. Comença essent una noia callada, tímida, 

treballadora i preocupada per “no ser guapa”. Però, un cop convertida en àvia, el seu 

caràcter esdevé més fort, ferm i dolç. Ella mateixa es sorprèn d’aquest canvi amb 

comentaris com: “sembla que m’he fet més astuta amb l’edat.” 

 

També desprèn amor matern cap als altres personatges del castell, com en Marcal o el 

Calcifer. Però això no vol dir que no pugui tenir sentiments amorosos també. I és que 

Sophie s’enamora completament de Howl. Tot i així, no ens trobem davant la típica 

història romàntica en què l’home realitza gran part de les accions que mouen la història. 

En tot moment Sophie porta les regnes i Howl es presenta com un personatge secundari 

amb arquetip de mentor. Sense ella i la seva força de voluntat, el bruixot no hauria 

sobreviscut. 

 

 

 

 

Destinador: 
Bruixa de l'Emot

Subjecte: Sophie Destinatari: 
Sophie

Oponent: Bruixa 
de l'Ermot i 

Madame Suliman

Objecte: Trencar 
la maledicció

Adjuvants: Calcier i 
Marcal
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Figura 18: Sophie (àvia), protagonista de la pel·lícula “El castell ambulant”. [Fotograma] (2017). 

 

Figura 19: Madame Suliman,, antagonista de la pel·lícula “El castell ambulant”. [Fotograma] (2017). 

 

 

Per tant, ens trobem, altre cop, davant d’un personatge que guanya força, valor i decisió 

a mesura que avança la història, i que no la perd un cop torna a la realitat. Miyazaki, 

doncs, ens planteja, cap al final de la seva filmografia, un prototip de personatge femení 

definit en termes de dualitat psicològica que s’enfronta a ell mateix per superar les seves 

pors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.2 MADAME SULIMAN I LA BRUIXA DE L’ERMOT 
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Figura 20: Bruixa de l’Ermot (àvia), protagonista de la pel·lícula “El castell ambulant”. [Fotograma] (2017). 

 

Per complicar encara més el film, el cineasta inclou dues antagonistes femenines: 

Madame Suliman i la Bruixa de l’Ermot. La primera es planteja com Yubaba, una dona 

poderosa i altiva que posa els seus desitjos per davant. Per desgràcia, apareix en només 

una ocasió, cosa que fa difícil la seva anàlisi més profunda. Tot i així, es podria afirmar 

que és la primera antagonista que es revela com un personatge totalment malvat. 

 

La Bruixa de l’Ermot, per la seva banda, es planteja en un primer moment com a una 

persona perversa, amb aire de superioritat, que utilitza els seus poders per fer el mal 

indiscriminadament. Però, amb la seva nova aparició convertida en una àvia sense màgia, 

veiem la part més dolça i simpàtica de la seva personalitat. En descobrir el seu desengany 

amorós amb Howl, l’espectador comença a tenir empatia per ella. 

 

A mesura que avança la història, es converteix en un membre indispensable de la petita 

família del castell ambulant, però segueix realitzant certes accions que realcen el seu 

caràcter egoista. Però, arribats a aquest punt, no es pensa en el personatge com a malvat, 

sinó que sempre ha hagut de lluitar per tirar endavant sense poder confiar en ningú, cosa 

que ha fet desenvolupar aquests sentiments d’egoisme i autoprotecció. 

 

En resum, Miyazaki ha representat, per fi, la dualitat que es presentava en les 

protagonistes d’aquestes i d’altres pel·lícules, en dos personatges antagonistes que són 

contraris al mateix temps. Això genera el dubte de si, en un futur, seguirà 

desenvolupament més personatges duals en diferents tipus d’històries i fins a quin punt 

l’autor pot plasmar la realitat dins dels seus prototips afegint aquesta complicació. 
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5. CONCLUSIONS 

 

A partir de l’anàlisi dels films escollits de Miyazaki i les investigacions teòriques que 

s’han examinat, s’han pogut complir els objectius i s’han extret les següents conclusions: 

 

En primer lloc, és important remarcar que l’autor és un ferm i declarat marxista, com el 

seu amic i cocreador d’Studio Ghibli, Isao Takahata. Aquests ideals denuncien, entre 

altres coses, la vida oprimida que han viscut les dones des d’èpoques passades, sobretot 

al Japó. És per això que els seus films intenten il·lustrar aquesta realitat, però no ho fan 

des d’un punt de vista pessimista esperat. Miyazaki mostra tant les virtuts com els defectes 

de les seves protagonistes perquè l’espectador s’identifiqui amb elles -sigui home o dona. 

Per tant, aquest prototip de personatge realista i profund s’allunyaria completament de les 

estereotipades representacions femenines que es realitzen actualment al món de 

l’animació japonesa. 

 

En segon lloc, seguint amb l’últim tema comentat, els personatges femenins de Miyazaki 

també es distanciarien de la caracterització més famosa en el món del cinema en general: 

la femme fatale. L’erotisme que porta a la desgràcia dels homes, així com la representació 

malvada de les antagonistes desapareix del tot en la filmografia del cineasta. Les figures 

femenines de les pel·lícules tenen un protagonisme assignat però es va difuminant al llarg 

de la història, donant peu a l’espectador a escollir la persona amb què més de identifica. 

A més, la descossificació de la dona és un punt a favor, sobretot, al revisar al target al 

que està enfocat. Miyazaki intenta fer reflexionar al públic infantil privant-lo d’estereotips 

prefabricats. D’aquesta manera, els infants creixen acostumant-se a veure dones 

protagonistes que no depenen de cap home ni necessiten desfer-se de la seva vestimenta 

per realitzar els seus objectius. Es podria dir que és una manera “d’inculcar” les seves 

idees progressistes.   

 

En tercer lloc, es podria afirmar que l’entorn familiar ha pogut influenciar la seva 

concepció de les dones a partir de la malaltia de la seva progenitora. A l’haver de fer llit 

per culpa d’una tuberculosi, el petit Miyazaki podria haver observat a la seva mare i 

descobrir a una persona valenta i lluitadora que no es deixaria vèncer tan fàcilment. Però 

que,  de  segur, també  havia  tingut  els  seus  moments  de  debilitat  creient-ho tot  perdut 
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Si aquest fos el cas, el cineasta podria estar basant els seus personatges heroics en el 

record de la seva mare i no només en la pel·lícula de El meu veí Totoro (1988). 

 

Finalment, caldria comentar que aquest estudi podria servir de base per a futures 

investigacions o ampliacions d’aquesta, donades les múltiples pel·lícules que ha realitzat 

el cineasta i Studio Ghibli. A més, deixant de banda l’estudi de cas, es podrien analitzar 

també altres autors que seguissin la dinàmica de l’autor com podria ser el seu fill Gorô 

Miyazaki, revelació inesperada, o Makoto Shinkai, considerat “el nou Miyazaki” per la 

producció d’animació acurada i amb històries i personatges de gran profunditat.    
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7. ANNEX 

 

 7.1 CRONOLOGIA AMPLIADA DE L’ANIMACIÓ 

 

ANY 
MOMENT 

HISTÒRIC 
STUDIO GHIBLI TOEI DÔGA 

ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1917     

 

Primera pel·lícula 

d’animació japonesa 

coneguda: Katsudo 

Shashin. 
 

1913 

Fi de la I guerra 

britànica i 

avantguardes de la 

Primera Guerra 

Mundial. 

   

 

Aparició dels 

conceptes senga eiga 

(pel·lícules de línies 

dibuixades) i, més 

endavant, doga eiga 

(pel·lícules de dibuixos 

en moviment). 
 

1933 

 

Japó es retira de la 

societat de Nacions 

mentre a Alemanya 

comença la persecució 

nazi contra els 

Testimonis de Jehovà. 
 

   

Estrena del primer curt 

animat sonor japonès 

anomenat: The World 

of Power and Women, 

de Kenzô Masaoka. 

1935  

 

Naixement d'Isao 

Takahata, futur 

director, productor i 

guionista d'Studio 

Ghibli. 
 

   

1941  

 

Naixement de Hayao 

Miyazaki, futur 

director, productor, 

animador, ilustrador 

i guionista d'Studio 

Ghibli. 
 

   

1945     

 

El terme doga eiga 

deriva a animeishon o 

anime, transcripció 

fonètica "d'animació" 

en anglès. 
 

1948  

 

Naixement de 

Toshio Suzuki, futur 

president i productor 

d'Studio Ghibli 
 

   

1956   

 

Creació de Toei 

Dôga.  
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ANY 
MOMENT 

HISTÒRIC 

STUDIO 

GHIBLI 
TOEI DÔGA 

ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1956   

 

Apareix després de 

l'absorció de 

Nichidô Eiga per 

part de la gran 

companyia 

cinematogràfica 

Toei Company. 
 

  

1958  
 

   

 

Estrena del primer film 

animat en color de 

japó: Panda i la serp 

màgica, de Taiji 

Yabushita, la qual 

tindrà una gran 

repercusió en la carrera 

de Miyazaki. 
 

1960   

 

 

Osamu Tezuka, un 

famós mangaka, 

codirigeix El viatge 

a Occident 

(Saiyuki) amb 

Yabushita. Es 

considera una fita 

històrica del món 

de l'anime. 
 

  

1962   

 

 

Tezuka abandona 

l'estudi per 

desavinences amb 

Yabushita i crea 

Mushi Production. 
 

Tatsuo Yoshida crea 

Tatsunoko 

Production 

 

1963   

 

Es crea el lloc de 

treball de "director 

de animació", en el 

que destaca Yasuo 

Ôtsuka. També 

incorpora a Hayao 

Miyazaki com a 

intercalador per a 

la película Rock, el 

valent. En el 

sindicat de la 

companyia coneix 

a Isao Takahata. 
 

Mushi Production 

crea la primera serie 

d'animació 

televisada: Astro 

Boy (Tetsuwan 

Atom) amb la 

tècnica d'animació 

limitada, és a dir, 

l'ús de dos 

fotogrames per 

segon. 

 

1964   

 

 

Toei Dôga segueix 

l'esquema de 

Mushi Production i 

comença a 

compaginar cinema 

i televisió. Neix 

Ken, el nen llop 

(Okami Shônen 

Ken) 
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ANY 
MOMENT 

HISTÒRIC 

STUDIO 

GHIBLI 
TOEI DÔGA 

ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1965    

 

 

Es comença a 

emetre la sèrie 

Space Ace (Uchû 

Eizu) de Tatsunoko 

Production per Fuji 

TV. 
 

 

1968  
 

 

Després de molts 

entrebancs per part 

de la companyia en 

que treballen, 

Miyazaki, 

Takahata i Ôtsuka 

aconsegueixen 

estrenar Les 

aventures de Hols, 

el príncep del Sol: 

La princesa 

encantada. 

 

Ôtsuka deixa Toei 

Dôga per 

incorporarse a A 

Production on 

realitzaria 

l'adaptació 

televisiva de Lupin 

III. 

------------------------- 

Tezuka abandona la 

seva antiga empresa, 

Mushi Production, 

per crear Tezuka 

Production i 

dedicar-se 

exclusivament al 

món del manga. 
 

 

 

1971   

 

 

Isao Takahata 

primer i Hayao 

Miyazaki després, 

abandonen l'estudi 

d'animació per 

motius similars als 

d'Ôtsuka. 
 

  

1972   

 

 

 

 

Aprofitant la 

inminent fallida de 

Mushi Production, 4 

treballadors 

l'abandonen per 

formar el seu propi 

estudi: Madhouse, el 

qual es centrarà tant 

en el món del 

cinema com dels 

OVAs. 
 

 

1978   

 

Miyazaki reb 

l'encarreg de 

realitzar una sèrie 

de telelvisió 

anomenada Conan, 

el nen del futur. Per 

tirar el projecte 

endavant, convida 

a Ôtsuka i 

Takahata a 

participar-hi.  
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PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1979  

 

Miyazaki presenta 

el llargmetratge El 

castell de 

Cagliostro, película 

episòdica de la sèrie 

de Lupin III. 
 

 

 
  

1981  
 

Miyazaki crea una 

sèrie d'aventures 

anomenada 

Sherlock Holmes 

(Meitanei 

Hômuzu), la qual 

estava coproduida 

per l'empresa 

japonesa TMS 

(Tokio Movie 

Shinsha) i la 

radiotelevisió 

pública italiana 

(RAI). 

. 
 

 

 

La revista Animage 

dedica un monogràfic a 

Miyazaki. A partir de 

l'entrevista entre 

Toshio Suzuki, 

redactor en cap de la 

revista, i el cineasta, 

aquest primer decideix 

ajudar-lo i demana al 

grup empresarial al que 

pertany la seva revista, 

Tokuma Shoten, que 

financiï els seus 

projectes. Es decideix 

començar per una sèrie 

manga: Nausicaä de la 

Vall del Vent. 
 

1984  

 

A causa de la 

paralització de 

Sherlock Holmes 

per problemes amb 

els drets d'autor, 

s'estrenen només 5 

dels 26 capítols 

previstos. Per altra 

banda, s'estrena en 

sales comercials 

l'adaptació del seu 

manga: Nausicaä 

de la Vall del Vent. 

--------------------- 

Miyazaki crea 

Nibakiri, un 

departament que 

gestionarà el seus 

drets d'autor a partir 

d'aquell moment 
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PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1985  

 

Creació de 

l'Studio Ghibli. 

Miyazaki i 

Takahata es 

turnaran les 

direccions i 

realitzacions de 

les pel·lícules i 

Suzuki en serà el 

productor.  
 

 

 
  

1986  
 

 

S'estrena El 

castell en el cel, 

de Miyazaki, i es 

distribueix 

internacionalment 

Els guerrers del 

vent, una 

"adpatació" de 

Nausicaä de la 

Vall del Vent. 

Indignats, Studio 

Ghibli va 

prohibir la 

distribució fora 

de les fronteres 

asiàtiques. 
 

. 
 

 

Creació d'Studio 4ºC 

per part de Kuji 

Morimoto, el qual va 

participar en la 

pel·lícula de Nicky, 

l'aprenent de bruixa. 

1987  

 

S'estrena La 

història del canal 

Yanagawa 

(Yanagawa 

horimari 

monogatari), 

documental 

dirigit per 

Takahata i 

produit per 

Miyazaki. 
 

 

 

Es crea una filial de 

Tatsunoko 

Production 

anomenada 

Tatsunoko I.G. 

 

1988  

S'estrenen 

simultàniament 

les pel·lícules El 

meu veí Totoro, 

de Miyazaki, i La 

tomba de les 

lluernes, de 

Takahata. 

 

Amb l'arribada 

d'Akira de Katsuhiro 

Ôtomo, la industria 

japonesa d'animació 

de llargmetratges 

rep una identitat i 

una distribuició 

internacional mai 

vistes. 

 

1989  

 

Suzuki abandona 

definitivament la 

revista Animage 

per integrar-se al 

seu càrreg de 

productor 

d'Studio Ghibli.  
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ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1989  

 

També s'estrena 

Nicky, l'aprenent 

de bruixa, de 

Miyazaki. 
 

 

 
  

1990  
 

 

Miyazaki 

aconsegueix els 

seus propòsits 

gràcies a 

l'injecció 

econòmica de 

Tokuma Shoten: 

una plantilla fixes 

i una formació 

pels nous 

integrants de 

l'empresa. 
 

. 
 

 . 

1991  

 

Es comercialitza, 

per primer cop, el 

merchandising de 

la pel·lícula El 

meu veí Totoro i 

s'estrena Records 

de l'ahir 

(Omohide poro 

poro), de 

Takahata. 
 

 

 
  

1992  

 

Creació del nou 

edifici d'Studio 

Ghibli a partir 

d'un diseny de 

Miyazaki. 

S'estrena, també, 

Porco Rosso, del 

mateix cineasta. 

Finalment, 

Totoro es 

converteix en el 

logotip de la 

companyia. 
 

   

1993  

 

 

S'estrena Puc 

sentir el mar, de 

la mà d'un 

director aliè a 

l'estudi: Tomomi 

Mochizuki. 
 

 

Tatsunoko I.G passa 

a anomenar-se 

Production I.G. 

 

1994  

 

S'estrena 

Pompoko, de 

Takahata. 
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D'INTERÈS 

1994  

 

Apareixen les 

primeres 

insinuacions de la 

jubilació de 

Miyazaki i es 

pensa en 

Yoshifumi 

Kondô com a 

successor. 
 

 

 
  

1995  
 

 

Kondô dirigeix el 

nou llargmetratge 

de l'empresa: 

Murmuris del 

cor, escrita per 

Miyazaki. 
 

. 
 

 . 

1996  

 

Creació d'un 

acord entre 

Tokuma Shoten i 

Buena Vista 

Internacional 

(Disney) per 

distribuir les 

pel·lícules 

d'Studio Ghibli a 

occident en dos 

anys. 
 

 

 
  

1997  

 

S'estrena La 

Princesa 

Mononoke, un 

dels grans èxits 

de la companyia. 

Es crea, també, 

un departament 

de generació 

d'imatges per 

ordinador (CGI) 

equiparable amb 

la de Disney. 
 

   

1998  

 

 

Es fa efectiu 

l'acord amb 

Disney i es 

comencen a 

distribuir tant els 

nous com els 

antics 

llargmetratges de 

l'estudi. 
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PRODUCTORES 

ALTRES DADES 
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1999  

 

Kondô mor a 

causa d'un 

aneurisma i 

comença a 

preocupar la 

successió 

d'Studio Ghibli. 

Takahata, per la 

seva banda, 

estrena Els meus 

veïns els Yamada 
 

 

 
  

2000  
 

 

Per la plataforma 

televisiva 

s'estrena Ghiblies 

(Giburîzu), un 

curtmetratge 

sobre l'estudi. 
 

. 
 

 . 

2001  

 

S'estrena un altre 

gran èxit de la 

companyia: El 

viatge de 

Chihiro, de la mà 

de Miyazaki. 

Guanyarà un Ós 

d'Or a Berlín i un 

Òscar a 

Hollywood. Neix, 

també, el Ghibli 

Museum, on es 

projectaran curts 

inèdits del 

cineasta. 
 

 

 
  

2002  

 

S'estrena Haru al 

regne dels gats 

(Neko no 

ongaeshi), de 

Hiroyuki Morita, 

acompanyada de 

la segona entrega 

de Ghiblies 

(Giburîzu 2). 
 

   

2004  

 

S'estrena El 

castell ambulant, 

firmada per 

Hayao Miyazaki, 

encara que anava 

a ser dirigida per 

Mamoru Hosoda 

en un primer 

moment. 
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HISTÒRIC 

STUDIO 

GHIBLI 
TOEI DÔGA 

ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

1999  

 

Kondô mor a 

causa d'un 

aneurisma i 

comença a 

preocupar la 

successió 

d'Studio Ghibli. 

Takahata, per la 

seva banda, 

estrena Els meus 

veïns els Yamada 
 

 

 
  

2000  
 

 

Per la plataforma 

televisiva 

s'estrena Ghiblies 

(Giburîzu), un 

curtmetratge 

sobre l'estudi. 
 

. 
 

 . 

2001  

 

S'estrena un altre 

gran èxit de la 

companyia: El 

viatge de 

Chihiro, de la mà 

de Miyazaki. 

Guanyarà un Ós 

d'Or a Berlín i un 

Òscar a 

Hollywood. Neix, 

també, el Ghibli 

Museum, on es 

projectaran curts 

inèdits del 

cineasta. 
 

 

 
  

2002  

 

S'estrena Haru al 

regne dels gats 

(Neko no 

ongaeshi), de 

Hiroyuki Morita, 

acompanyada de 

la segona entrega 

de Ghiblies 

(Giburîzu 2). 
 

   

2004  

 

S'estrena El 

castell ambulant, 

firmada per 

Hayao Miyazaki, 

encara que anava 

a ser dirigida per 

Mamoru Hosoda 

en un primer 

moment. 
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ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

2005  

 

Studio Ghibli 

s'independitzi, a 

la fi, de Tokuma 

Shoten i passa a 

anomenar-se 

Studio Ghibli, 

Inc. Miyazaki 

també rebrà el 

Lleó d'Or 

Honorífic per la 

seva carrera. 
 

 

 
  

2006  
 

 

Tot i les crítiques 

del seu pare, 

Gorô Miyazaki 

estrena Contes de 

Terramar amb el 

suport de Suzuki, 

el productor. 
 

. 
 

 . 

2008  

 

S'estrena Ponyo 

al penya-segat, la 

que es creia la 

seva última 

producció 

cinematogràfica. 
 

 

 
  

2009    

 

Hosoda estrena amb 

Madhouse Summer 

Wars, amb la 

recaudació més 

elevada de la 

companyia. Tot i 

així, no s'equipara 

amb l'èxit d'Studio 

Ghibli. 
 

Creació del primer 

llargmetratge 

d'animació en 3D per 

part de Madhouse. 

2010  

 

Hiromasa 

Yonebashi 

estrena Arrietty 

en el món dels 

remenuts com a 

primer projecte 

de nous talents de 

la companyia. 
 

   

2011  

 

S'estrena Des del 

turó de les 

roselles, de la mà 

de Gorô 

Miyazaki, com a 

segon projecte. 
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Taula 5: Cronologia resumida de l’evolució de l’animació japonesa centrada en l’Studio Ghibli. 

 Elaboració pròpia a partir de la informació extreta de la bibliografia. 

 

 

 
  

 7.2 JUSTIFICACIÓ DE LA MOSTRA ESCOLLIDA 

 

 

PEL·LÍCULES 
 

 

ESTRENA 
 

 

DIRECTOR 
 

GUIONISTA 
 

PROTAGONISTA 
 

ANTAGONISTA 

 

NAUSICAÄ DE LA 

VALL DEL VENT 
 

 

11 de març de 

1984 

 

Hayao 

Miyazaki 

 

Hayao Miyazaki 

 

 

Nausicaä (D) 

 

 

Kushana (D) 

 
 

EL CASTELL EN 

EL CEL 
 

2 d’agost de 

1986 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Pazu (H) Mushka (H) 

 

LA TOMBA DE LES 

LLUERNES 
 

16 d’abril de 

1988 
Isao Takahata Isao Takahata Seita (H) - 

 

EL MEU VEÍ 

TOTORO 
 

16 d’abril de 

1988 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki 

Satsuki (D) i  

Mei (D) 
- 

 

KIKI, L’APRENENT 

DE BRUIXA 
 

29 de juliol de 

1989 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Kiki (D) - 

 

RECORDS DE 

L’AHIR 
 

20 de juliol de 

1991 
Isao Takahata Isao Takahata Taeko (D) - 

ANY 
MOMENT 

HISTÒRIC 

STUDIO 

GHIBLI 
TOEI DÔGA 

ALTRES 

PRODUCTORES 

ALTRES DADES 

D'INTERÈS 

2013  

 

Miyazaki estrena, 

ara sí, la seva 

última pel·lícula: 

S'aixeca el vent. 

Takahata, per la 

seva banda, 

estrena El conte 

de la princesa 

Kayuga. 
 

 

 
  

2014  
 

 

Hiromasa estrena 

l'última 

producció 

d'Studio Ghibli: 

El record de 

Marnie. 
 

. 
 

 . 

2020  

 

Hayao Miyazaki 

abandona la seva 

jubilació per 

presentar la seva 

nova pel·lícula: 

Goro, the 

Caterpillar. 
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Taula 6: Justificació visual de l’elecció de la mostra per dur a terme la investigació. 

 Elaboració pròpia a partir de la informació extreta de la bibliografia. 

 

PORCO ROSSO 
 

18 de juliol de 

1992 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Porco (H) Curtiss (H) 

 

PUC SENTIR EL 

MAR 
 
 

5 de maig de 

1993 

Tomomi 

Mochizuki 
Kaori Nakamura Taku (H) Yukata (H) 

POMPOKO 
16 de juliol 

1994 
Isao Takahata Isao Takahata Shôkichi (H) 

 

Gonta (H) / President 

de Wonderland (H) 
 

 

MURMURIS DEL 

COR 
 

15 de juliol de 

1995 

Yoshifui 

Kondô 
Hayao MIyazaki Shizuku (D) - 

 

LA PRINCESA 

MONONOKE 
 

12 de juliol de 

1997 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Ashitaka (H) 

Eboshi (D) / Jiko-bô 

(H) / Clan Moro 

 

ELS MEUS VEÏNS 

ELS YAMADA 
 

17 de juliol de 

1999 
Isao Takahata Isao Takahata Els Yamada - 

 

EL VIATGE DE 

CHIHIRO 
 

20 de juliol de 

2001 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Chihiro (D) Yubaba (D) 

 

HARU AL REGNE 

DELS GATS 
 

19 de juliol de 

2002 

Hiroyuki 

Morita 
Reiko Yoshida Haru (D) Rei Gat (H) 

 

EL CASTELL 

AMBULANT 
 

20 de novembre 

de 2004 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Sophie (D) 

Bruixa de l’Ermot (D) 

/ Madame Suliman 

(D) 
 

HISTÒRIES DE 

TERRAMAR 
 

29 de juliol de 

2006 
Gorô Miyazaki 

Gorô Miyazaki i 

Keiko Niwa 
Gavilan (H) Cob (H) 

 

PONYO AL PENYA-

SEGAT 
 

19 de juliol de 

2008 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Sousuke (H) Fujimoto (H) 

 

ARRIETTY I EL 

MÓN DELS 

REMENUTS 
 

17 de juliol de 

2010 

Hiromasa 

Yonebashi 

Hayao Miyzaki i 

Keiko Niwa 
Arrietty (D) Haru (H) 

 

DES DEL TURÓ DE 

LES ROSELLES 
 

16 de juliol de 

2011 
Gorô Miyazaki 

Hayao Miyazaki i 

Keiko Niwa 
Umi (D) 

 

- 

 

S’AIXECA EL 

VENT 
 

20 de juliol de 

2013 

Hayao 

Miyazaki 
Hayao Miyazaki Jirô (H) - 

 

LA HISTÒRIA DE 

LA PRINCESA 

KAGUYA 
 

23 de novembre 

de 2013 
Isao Takahara 

Isao Takahata i 

Riko Sakaguchi 
Kaguya (D) - 

EL RECORD DE 

MARNIE 

19 de juliol de 

2014 

Hiromasa 

Yonebashi 

Hiromasa 

Yonebashi 

Keiko Niwa i 

Masashi Ando 

Anna (D) Nanny (D) 
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Taula 7: Anàlisi del tipus de protagonisme dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 8: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 9: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 7.3 TAULES D’ANÀLISI 

 

  7.3.1 NAUSICAÄ DE LA VALL DEL VENT 

 

 

 

 

 

 

N 

A 

U 

S 

I 

C 

A 

Ä 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Heroi. 

 

ACTANT 
 

Subjecte i destinador. 

PROTAGONISME Protagonista. 

 

 

 

 

 

Y 

U 

P 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Mentor.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

TIPUS DE 

PROTAGONISTA 

PERSONATGES 

MASCULINS 

% DE 

PERSONATGES 

MASCULINS 

PERSONATGES 

FEMENINS 

% DE 

PERSONATGES 

FEMENINS 
 

PROTAGONISTA 
 

0 0% 1 0’90% 

ALIAT DEL 

PROTAGONISTA 
7 6’367% 1 0’90% 

 

ANTAGONISTA 
 

0 0% 1 0’90% 

ALIAT DE 

L’ANTAGONISTA 
1 0’90% 0 0% 

SECUNDARI AMB 

FRASE 
70 63’63% 29 26’36% 

Nº TOTAL DE 

PERSONATGES 
78 70’90% 32 29’09% 

Nº TOTAL 

GENERAL 
110 personatges (100%) 
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Taula 10: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 11: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 12: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 13: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

O 

B 

A 

B 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Herald.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

K 

U 

R 

O 

T 

A 

W 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Guardià del llindar.  

 

ACTANT 
 

- 

PROTAGONISME Aliat de l’antagonista. 

 

 

 

 

K 

U 

S 

H 

A 

N 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Ombra. 

 

ACTANT 
 

Oponent. 

 

PROTAGONISME 
 

Antagonista. 

 

 

 

 

M 

I 

T 

O 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Entabanador.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 
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Taula 14: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

A 

S 

B 

E 

L 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

NAUSICAÄ 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: mitja cabellera. / color: castany. 

 Ulls: estil: grans (occidentalitzats). / color: marró. 

 Complexió: prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta / estilisme 

 Túnica i vestit. 

 Complements: arracades i ampolles de pólvora. 

 Roba ample. 

 Sense maquillar. 

 

Personalitat 

 Extravertida. 

 Generosa. 

 Bona. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 No mostra especial atenció en el seu aspecte. 

 Afectuosa. 

 Valenta. 

 Desafiant i pacificadora. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, curiosa, 

emprenedora, reformadora, entusiasta, decidida i 

lluitadora. 

 

 
 

Caràcter 

 

 Alegre. 

 Simpàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva i reflexiva. 
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Taula 15: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

Caràcter 

 Sensible i forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Altruisme. 

 Portar la felicitat al seu poble. 

 Aprendre. 

 Trobar l’equilibri entre homes i natura. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat 
 Adolescent. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Estabilitat i crisi (orfandat). 

Ocupació  Princesa. 

Posició social  Classe alta. 

Hobbies  Quins: volar i aprendre sobre el món que la rodeja. 

 

 

 

 

 

KUSHANA 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: llarg i recollit. / color: pelroig. 

 Ulls: estil: petits (orientalitzats). / color: blau. 

 Complexió: prima, però una mica musculada. 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

 

Vestimenta / estilisme 

 Túnica i vestimenta militar. 

 Complements: trossos d’armadura que 

substitueixen parts del seu cos. 

 Roba ample. 

 Sense maquillar. 

 

 

 
 

Personalitat 

 

 

 Introvertida. 

 Generosa i egoista. 

 Bona i dolenta. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 No mostra especial atenció en el seu aspecte. 
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Taula 16: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

Personalitat 

 

 Distant. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, emprenedora, 

reformadora, entusiasta, decidida i lluitadora. 

Caràcter 

 Alegre. 

 Antipàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva i reflexiva. 

 Forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Altruisme. 

 Fama o reconeixement. 

 Estabilitat física i emocional. 

 Salvar la humanitat del seu destí. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat  Jove. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Desconeguda. 

Ocupació  Princesa. 

Posició social  Classe alta. 

Hobbies  Quins: Desconeguts. 

 

 

 

 

 

NAUSICAÄ 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

 

 

Pare - Filla  Complicitat. 

Mare - Filla  Orfandat, relació desconeguda. 

 
 

Homes – Protagonista 

 

 

 Igualtat amb el rei, el seu poble i Pejite. 

 Superioritat com a princesa del seu regne. 

 Amistat amb Yupa i Asbel. 
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Taula 17: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 18: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

 

Homes - Protagonista 
 Germanor amb els habitans del poble. 

 Enfrontament amb Kurotawa i el seu exèrcit. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb el seu poble, Pejite i Kushana. 

 Superioritat com a princesa del seu regne. 

 Germanor amb les habitans del poble. 

 Enfrontament amb Kushana. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  Relació desconeguda. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud masclista  No es produeix. 

 

 

 

 

 

KUSHANA 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Relació desconeguda. 

Mare - Filla  Relació desconeguda. 

Homes - Protagonista 

 Superioritat com a princesa del seu regne i 

dels darrers conquistats. També com a 

comandant de l’exèrcit Tolmekià. 

 “Amistat” amb Kurotawa. 

 Enfrontament amb Yupa i “l’exèrcit” de la 

Vall del Vent. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb Nausicaä. 

 Superioritat com a princesa del seu regne i 

dels darrers conquistats. També com a 

comandant de l’exèrcit Tolmekià. 

 Enfrontament amb Nausicaä i les dones 

aristòcrates de Pejite com Lastelle. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  No es produeix. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud  No es produeix. 
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Taula 19: Anàlisi del tipus de protagonisme dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 20: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 21: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

7.3.2 EL MEU VEÍ TOTORO 

 

 

 

 

 

 

S 

A 

T 

S 

U 

K 

I 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Heroi. 

 

ACTANT 
 

Subjecte i destinatari. 

PROTAGONISME Protagonista. 

 

 

 

 

M 

E 

I 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Heroi i entabanador. 

 

ACTANT 
 

Subjecte i destinatari. 

 

PROTAGONISME 
 

Protagonista. 

 

 

 

 

TIPUS DE 

PROTAGONISTA 

PERSONATGES 

MASCULINS 

% DE 

PERSONATGES 

MASCULINS 

PERSONATGES 

FEMENINS 

% DE 

PERSONATGES 

FEMENINS 
 

PROTAGONISTA 
 

0 0% 2 4’65% 

ALIAT DEL 

PROTAGONISTA 
4 9’30% 1 2’32% 

 

ANTAGONISTA 
 

0 0% 0 0% 

ALIAT DE 

L’ANTAGONISTA 
0 0% 0 0% 

SECUNDARI AMB 

FRASE 
21 48’83% 15 34’88% 

Nº TOTAL DE 

PERSONATGES 
25 58’13% 18 41’86% 

Nº TOTAL 

GENERAL 
43 personatges (100%) 
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Taula 22: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 23: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 24: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

T 

O 

T 

O 

R 

O 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Mentor i aliat. 

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

K 

A 

N 

T 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Herald i figura canviant. 

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

G 

A 

T 

B 

U 

S 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

SATSUKI 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: curt. / color: negre. 

 Ulls: estil: grans (occidentalitzats). / color: negre. 

 Complexió: prima. 
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Taula 25: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: barret. 

 Roba normal. 

 Sense maquillar. 

 

Personalitat 

 Extravertida. 

 Generosa. 

 Bona. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 No mostra especial atenció en el seu aspecte. 

 Afectuosa. 

 Valenta. 

 Pacificadora. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, curiosa, 

emprenedora, decidida, lluitadora i madura. 

Caràcter 

 Alegre. 

 Simpàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva. 

 Sensible i forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Estabilitat emocional. 

 Ser feliç. 

 Que la seva mare es recuperi el més aviat possible. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat 
 Nena. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Estabilitat i crisi (malaltia). 

Ocupació  Estudiant (primària). 

Posició social  Classe mitjana. 

Hobbies  Quins: aprendre i viure la vida amb passió. 
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MEI 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Sense trets particulars. 

 Molt activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: Mitja cabellera. / color: castany. 

 Ulls: estil: grans (occidentalitzats). / color: negre. 

 Complexió: normal. 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: Barret i motxilla. 

 Roba ample. 

 Sense maquillar. 

 

Personalitat 

 Extrovertida. 

 Generosa i egoista. 

 Bona. 

 Espavilada. 

 Despistada. 

 No mostra especial atenció en el seu aspecte. 

 Afectuosa. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, emprenedora, 

entusiasta, decidida i impacient. 

Caràcter 

 Alegre. 

 Simpàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva. 

 Sensible i forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Estabilitat emocional. 

 Ser feliç. 

 Que la seva mare es recuperi molt aviat. 

 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

 

Edat 
 Nena. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Estabilitat i crisi (malaltia). 
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Taula 26: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 27: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Ocupació  Estudiant (jardí d’infants). 

Posició social  Classe mitjana. 

Hobbies 
 Quins: les papallones i aprendre sobre el món que 

la rodeja. 

 

 

 

 

 

SATSUKI 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Complicitat. 

Mare - Filla  Complicitat. 

Homes – Protagonista 

 Igualtat amb els companys de classe, en 

Totoro i el Gatbus. 

 Submissió com a filla del seu pare. 

 Amistat amb en Kanta, en Totoro i el Gatbus 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb les seves companyes de classe. 

 Submissió com a filla de la seva mare. 

 Superioritat amb la seva germana petita, Mei 

 Amistat i germanor amb la Mei i la veïna. 

 Enfrontament amb la Mei. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  No es produeix. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud masclista  No es produeix. 

 

 

 

 

 

MEI 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

 

  

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

 

Pare - Filla  Complicitat. 

Mare - Filla  Complicitat. 

Homes - Protagonista 

 Igualtat amb en Totoro i el Gatbus. 

 Submissió com a filla del seu pare. 

 Amistat amb en Kanta, en Totoro i el Gatbus 
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Taula 28: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula _29: Anàlisi del tipus de protagonisme dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 30: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Dones - Protagonista 

 Submissió com a filla de la seva mare i 

germana de la Satsuki. 

 Amistat i germanor amb la Satsuki i la veïna 

 Enfrontament amb la Satsuki. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  No es produeix. 

Nivell de dependència  Dependència del seu pare. 

Comentari o actitud  No es produeix. 

 

 

 

 

  7.3.3 KIKI, L’APRENENT DE BRUIXA 

 

 

 

 

 

K 

I 

K 

I 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Heroi i figura canviant. 

 

ACTANT 
 

Subjecte i destinatari. 

 

PROTAGONISME 
 

Protagonista. 

 

 

TIPUS DE 

PROTAGONISTA 

PERSONATGES 

MASCULINS 

% DE 

PERSONATGES 

MASCULINS 

PERSONATGES 

FEMENINS 

% DE 

PERSONATGES 

FEMENINS 
 

PROTAGONISTA 
 

0 0% 1 1’25% 

ALIAT DEL 

PROTAGONISTA 
4 5% 5 6’25% 

 

ANTAGONISTA 
 

0 0% 0 0% 

ALIAT DE 

L’ANTAGONISTA 
0 0% 0 0% 

SECUNDARI AMB 

FRASE 
36 45% 34 42’50% 

Nº TOTAL DE 

PERSONATGES 
40 50% 40 50% 

Nº TOTAL 

GENERAL 
80 personatges (100%) 



 
99 ANNEX 

Taula 31: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 32: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 33: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 34: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Ú 

R 

S 

U 

L 

A 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Mentor. 

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

T 

O 

M 

B 

O 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Herald. 

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

J 

I 

J 

I 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Entabanador.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

O 

S 

O 

N 

O 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 
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KIKI 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: curt. / color: negre. 

 Ulls: estil: grans (occidentalitzats). / color: negre. 

 Complexió: prima. 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: sabates i llaçet vermells. 

 Roba normal. 

 Sense maquillar. 

 

Personalitat 

 Extravertida. 

 Generosa. 

 Bona. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 Presumida. 

 Afectuosa i distant amb els desconeguts. 

 Valenta. 

 Pacificadora. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, desconfiada, aventurera, 

curiosa, emprenedora, decidida, lluitadora, madura 

i romàntica. 

Caràcter 

 Alegre. 

 Simpàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva i reflexiva. 

 Sensible. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Ascens professional (aprenent de bruixa). 

 Altruisme. 

 Fama i reconeixement. 

 Estabilitat emocional. 

 Ser feliç. 

 Viatjar i aprendre. 
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Taula 35: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 36: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat 
 Adolescent. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Estabilitat. 

Ocupació  Estudiant. 

Posició social  Classe mitjana. 

Hobbies  Quins: volar i ajudar a la gent. 

 

 

 

 

 

KIKI 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Complicitat. 

Mare - Filla  Complicitat. 

Homes – Protagonista 

 Igualtat amb els seus coneguts i en Jiji. 

 Amistat amb en Tombo i el marit de l’Osono 

 Possible relació amorosa amb en Tombo. 

 Enfrontament curt amb en Tombo. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb les seves conegudes. 

 Germanor amb la Osono i l’Úrsula. 

 Amistat amb una de les seves clientes. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  No es produeix. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud masclista 

 Es produeix: “Es que vestida així no 

semblaves una noia” (Senyor que atura el 

cotxe en veure dues persones fent autostop).  
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Taula 37: Anàlisi del tipus de protagonisme dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 38: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 39: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

7.3.4 EL VIATGE DE CHIHIRO 

 

 

 

 

 

 

C 

H 

I 

H 

I 

R 

O 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Heroi. 

 

ACTANT 
 

Subjecte i destinatari. 

PROTAGONISME Protagonista. 

 

 

 

 

 

K 

A 

M 

A 

J 

I 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Mentor.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

TIPUS DE 

PROTAGONISTA 

PERSONATGES 

MASCULINS 

% DE 

PERSONATGES 

MASCULINS 

PERSONATGES 

FEMENINS 

% DE 

PERSONATGES 

FEMENINS 
 

PROTAGONISTA 
 

0 0% 1 1’13% 

ALIAT DEL 

PROTAGONISTA 
4 4’54% 2 2’27% 

 

ANTAGONISTA 
 

0 0% 1 1’13% 

ALIAT DE 

L’ANTAGONISTA 
1 1’13% 1 1’13% 

SECUNDARI AMB 

FRASE 
38 43’18% 40 45’45% 

Nº TOTAL DE 

PERSONATGES 
43 48’86% 45 51’13% 

Nº TOTAL 

GENERAL 
88 personatges (100%) 
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Taula 41: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 42: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 40: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 43: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

Z 

E 

N 

I 

B 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Mentor.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

H 

A 

K 

U 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Herald.  

 

ACTANT 
 

Destinador. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

B 

Ô 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Guardià del llindar, entabanador, aliat i figura canviant. 

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista i aliat de l’antagonista. 

 

 

 

 

 

C 

H 

I 

H 

I 

Y 

A 

K 

U 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Guardià del llindar. 

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat de l’antagonista i secundari amb frase. 
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Taula 44: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 45: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 46: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 47: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Y 

U 

B 

A 

B 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Ombra. 

 

ACTANT 
 

Oponent. 

 

PROTAGONISME 
 

Antagonista. 

 

 

 

 

O 

C 

E 

L 

L 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Entabanador.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat de l’antagonista. 

 

 

 

 

 

R 

I 

N 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

S 

E 

N 

S 

E 

 

C 

A 

R 

A 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 
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CHIHIRO / SEN 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: llarg. / color: castany. 

 Ulls: estil: grans (occidentalitzats). / color: negre. 

 Complexió: prima. 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

Vestimenta / estilisme 

 Pantaló i vestimenta de treball. 

 Complements: goma de cabell. 

 Roba normal i ample. 

 Sense maquillar. 

 

Personalitat 

 Extravertida. 

 Generosa. 

 Bona. 

 Espavilada i lenta. 

 Organitzada. 

 Presumida. 

 Afectuosa. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, curiosa, 

emprenedora, reformadora, entusiasta, decidida, 

lluitadora i romàntica. 

Caràcter 

 Alegre. 

 Simpàtica. 

 Nerviosa. 

 Intuïtiva. 

 Sensible i forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Altruisme. 

 Estabilitat emocional. 

 Recuperar els seus pares. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat  Adolescent. 

Origen  Humà. 
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Taula 48: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

DIMESIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Situació Familiar  Estabilitat i crisi (encantament). 

Ocupació  Estudiant. 

Posició social  Classe mitjana-alta. 

Hobbies  Quins: Desconeguts. 

 

 

 

 

 

YUBABA 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: llarg i recollit. / color: blanc. 

 Ulls: estil: grans (exageració). / color: marró. 

 Complexió: gruixuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: joies. 

 Roba ample. 

 Maquillada. 

 

Personalitat 

 Extravertida. 

 Egoista. 

 Dolenta. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 Presumida. 

 Distant i afectuosa amb Bô. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, emprenedora, analítica, 

calculadora, decidida i manipuladora. 

 

 

 

Caràcter 

 

 

 

 Alegre. 

 Antipàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva. 

 Forta. 

 Activa. 
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Taula 49: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 50: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

Caràcter 
 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Fama o reconeixement. 

 Estabilitat física i emocional. 

 Necessitat econòmica. 

 Mantenir el seu lideratge. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat  Anciana. 

Origen  Descongut. 

Situació Familiar  Estabilitat i crisi. 

Ocupació  Directora d’una casa de banys. 

Posició social  Classe alta. 

Hobbies  Quins: Revisar el valor de les seves joies. 

 

 

 

 

 

CHIHIRO / SEN 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Complicitat. 

Mare - Filla  Complicitat. 

Homes – Protagonista 

 Igualtat amb els seus companys de feina, 

amb Kamaji, Haku, Bô i Sense cara. 

 Amistat amb Bô i Sense cara. 

 Germanor amb Haku i Kamaji. 

 Enfrontament amb Chihiyaku, Bô i Sense 

cara. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb les seves companyes de feina, 

Rin i Yubaba. 

 Germanor amb Rin i Zeniba. 

 Enfrontament amb Yubaba. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  No es produeix. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud masclista  No es produeix. 
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Taula 52: Anàlisi del tipus de protagonisme dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 51: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

YUBABA 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Relació desconeguda. 

Mare - Filla  Relació desconeguda. 

Germana - Germana  Enfrontament. 

Fill – Mare  Complicitat i enfrontament. 

Homes - Protagonista 

 Superioritat com a directora de la casa de 

banys respecte tots els seus treballadors, 

Kamaji, Haku i Chihiyaku. També com a 

mare de’n Bô.. 

 Enfrontament amb Bô i Sense Cara. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb Chihiro. 

 Superioritat com a directora de la casa de 

banys respecte totes les seves treballadores 

com Rin. 

 Enfrontament amb Chihiro i Zeniba. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  Relació desconeguda. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud  No es produeix. 

 

 

 

 

  7.3.5 EL CASTELL AMBULANT 

 

TIPUS DE 

PROTAGONISTA 

PERSONATGES 

MASCULINS 

% DE 

PERSONATGES 

MASCULINS 

PERSONATGES 

FEMENINS 

% DE 

PERSONATGES 

FEMENINS 
 

PROTAGONISTA 
 

0 0% 1 2% 

ALIAT DEL 

PROTAGONISTA 
4 8% 1 2% 

 

ANTAGONISTA 
 

0 0% 2 4% 

ALIAT DE 

L’ANTAGONISTA 
1 2% 0 0% 

SECUNDARI AMB 

FRASE 
31 62% 10 20% 

Nº TOTAL DE 

PERSONATGES 
36 72% 14 28% 

Nº TOTAL 

GENERAL 
50 personatges (100%) 
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Taula 53: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 54: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 55: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 56: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 
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O 

P 

H 

I 

E 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Heroi i figura canviant. 

 

ACTANT 
 

Subjecte i destinatari. 

PROTAGONISME 
 

Protagonista. 
 

 

 

 

 

 

H 

O 

W 

L 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Mentor i figura canviant. 

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

M 

I 

S 

S 

A 

T 

G 

E 

R 

S 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Herald.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat de l’antagonista (Madame Suliman). 

 

 

 

 

 

E 

S 

B 

I 

R 

R 

O 

S 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Guardià del llindar. 

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat de l’antagonista (Bruixa de l’Ermot). 
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Taula 57: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 59: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 60: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 58: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

 

 

M. 

S 

U 

L 

I 

M 

A 

N 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Ombra. 

 

ACTANT 
 

Oponent. 

 

PROTAGONISME 
 

Antagonista. 

 

 

 

 

C 

A 

L 

C 

I 

F 

E 

R 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Entabanador i aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

H 

E 

E 

N 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Entabanador.  

 

ACTANT 
 

- 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

B 

R 

U 

I 

X 

A 

 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Ombra i figura canviant. 

 

ACTANT 
 

Destinador i oponent. 

 

PROTAGONISME 
 

Antagonista. 
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Taula 61: Anàlisi del rol dramàtic dels personatges. 

 Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

M 

A 

R 

C 

A 

L 

 

UNITATS D’ANÀLISI 
 

CATEGORIES 

 

ARQUETIP 
 

Aliat.  

 

ACTANT 
 

Adjuvant. 

 

PROTAGONISME 
 

Aliat del protagonista. 

 

 

 

 

 

SOPHIE 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Sense trets particulars. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell-jove: longitud: llarg (recollit). / color: negre. 

 Cabell-àvia: longitud: llarg (recollit). / color: blanc. 

 Ulls: estil: grans (occidentalitzats). / color: negre. 

 Complexió-jove: prima. 

 Complexió-àvia: gruixuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: barret. 

 Roba normal. 

 Sense maquillar. 

 

Personalitat 

 Extravertida (àvia) i introvertida (jove). 

 Generosa. 

 Bona. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 No mostra especial atenció. 

 Afectuosa. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, aventurera, curiosa, 

emprenedora, reformadora, decidida, lluitadora, 

madura, sincera, astuta i romàntica. 

 

Caràcter 

 

 Alegre (àvia) i trista (jove). 

 Simpàtica. 
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Taula 62: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

Caràcter 

 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva. 

 Sensible i forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Altruisme. 

 Tenir parella. 

 Estabilitat física i emocional. 

 Recuperar el seu aspecte anterior. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat  Jove i anciana. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Estabilitat i crisi. 

Ocupació  Treballadora. 

Posició social  Classe mitjana-baixa. 

Hobbies  Quins: Fer barrets. 

 

 

 

 

 

BRUIXA DE 

L’ERMOT 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell-adulta: longitud: curt. / color: vermell. 

 Cabell-àvia: longitud: curt. / color: blanc. 

 Ulls: estil: grans (orientalitzats). / color: blau. 

 Complexió: gruixuda. 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: abric i barret de pell; i joies. 

 Roba ample. 

 Maquillada. 
 

 

 

Personalitat 

 

 Extravertida. 

 Egoista. 

 Dolenta. 

 Espavilada. 
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Taula 63: Anàlisi de la dimensió física, psicològica i sociològica dels personatges principals. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

 

 

 

Personalitat 

 Organitzada. 

 Presumida. 

 Distant i “afectuosa” amb Howl. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, analítica, calculadora, 

decidida, manipuladora i altiva. 

 

 

 

 

 

Caràcter 

 Alegre. 

 Antipàtica. 

 Nerviosa i relaxada. 

 Intuïtiva. 

 Forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Colèrica i tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Fama o reconeixement. 

 Estabilitat física i emocional. 

 Aconseguir el cor de’n Howl. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat 
 Anciana. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Desconeguda. 

Ocupació  Desconeguda. 

Posició social  Classe alta. 

Hobbies  Quins: Desconeguts. 

 

 

 

 

 

MADAME 

SULIMAN 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

DIMENSIÓ 

FÍSICA 

Aspecte físic 
 Femenina. 

 Activa. 

Descripció física 

 Cabell: longitud: llarg i recollit. / color: blanc. 

 Ulls: estil: grans (orientalitzats). / color: verd. 

 Complexió: gruixuda. 
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Taula 64: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

DIMENSIÓ 

PSICOLÒGICA 

 

Vestimenta / estilisme 

 Vestit. 

 Complements: barret i bastó. 

 Roba ample. 

 Maquillada. 

 

Personalitat 

 Extravertida. 

 Egoista. 

 Dolenta. 

 Espavilada. 

 Organitzada. 

 Presumida. 

 Distant. 

 Valenta. 

 Desafiant. 

 Lleial. 

 Altres: Intel·ligent, analítica, calculadora, freda, 

decidida i manipuladora. 

 

 

 

 

Caràcter 

 

 Alegre. 

 Antipàtica. 

 Relaxada. 

 Intuïtiva. 

 Forta. 

 Activa. 

 Dominant. 

 Tranquil·la. 

Objectius / metes 

 Mantenir el seu lideratge. 

 Aconseguir deslliurar dels seus poders a tots els 

bruixots i bruixes. 

DIMENSIÓ 

SOCIOLÒGICA 

Edat 
 Anciana. 

Origen  Humà. 

Situació Familiar  Estabilitat. 

Ocupació  Bruixa en cap del regne. 

Posició social  Classe alta. 

Hobbies  Quins: Desconeguts. 
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Taula 65: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

SOPHIE 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Desconeguda. 

Mare - Filla  Enfrontament i complicitat final. 

Germana - Germana  Complicitat. 

Homes – Protagonista 

 Igualtat amb els missatgers de Madame 

Suliman, els esbirros de la Bruixa de 

l’Ermot, amb en Howl, en Calcifer i en 

Marcal. 

 Superioritat amb en Heen com a la seva 

mestressa. 

 Amor amb Howl. 

 Amistat i germanor amb Marcal, Calcifer. 

 Germanor amb Haku i Kamaji. 

 Enfrontament amb els missatgers de 

Madame Suliman i els esbirros de la Bruixa 

de l’Ermot. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb Madame Suliman, la Bruixa de 

l’Ermot, la Leti i la seva mare. 

 Germanor amb Leti. 

 “Amistat” amb la Bruixa de l’Ermot. 

 Enfrontament amb la Bruixa de l’Ermot i 

Madame Suliman. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  Es produeix amb en Howl. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud masclista  No es produeix. 

 

 

 

 

BRUIXA DE 

L’ERMOT 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

 

Pare - Filla  Relació desconeguda. 

Mare - Filla  Relació desconeguda. 

 

Homes – Protagonista 

 

 Superioritat com a cap del seus esbirros. 

 Igualtat amb Howl. 

 “Amistat” amb Howl, Calcifer i Marcal. 
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Taula 67: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

Taula 66: Anàlisi de les relacions dels personatges principals amb els secundaris. 

Elaboració pròpia a partir de la taula proporcionada per Ana Martín Mañas en el seu Treball de Final de Grau: 

Pixar bajo la perspectiva de género: Análisis de la evolución de sus personajes femeninos. (2016), UAB. 

 

 

 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

 

Homes - Protagonista 
 “Amor” amb Howl. 

 Enfrontament amb Howl. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb Sophie i Madame Suliman. 

 “Amistat” amb Sophie. 

 Enfrontament amb Sophie i Madame 

Suliman. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  No es produeix. 

Nivell de dependència  Dependència de l’home. 

Comentari o actitud  No es produeix. 

 

 

 

 

 

MADAME 

SULIMAN 

 

UNITATS D’ANÀLISI 

 

 

CATEGORIES 

RELACIÓ AMB 

ALTRES 

PERSONATGES 

Pare - Filla  Relació desconeguda. 

Mare - Filla  Relació desconeguda. 

Homes - Protagonista 

 Superioritat com a cap del seus missatgers. 

 Igualtat amb Howl. 

 “Amistat” amb Howl. 

 Enfrontament amb Howl. 

Dones - Protagonista 

 Igualtat amb Sophie i la Bruixa de l’Ermot. 

 Enfrontament amb Sophie i la Bruixa de 

l’Ermot. 

ALTRES 

ASPECTES 

RELLEVANTS 

Relació amorosa  Relació desconeguda. 

Nivell de dependència  Independència de l’home. 

Comentari o actitud  No es produeix. 
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