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1.INTRODUCCIÓ 
 

Actualment les sèries de televisió abunden en les graelles de quasi tots els canals televisius i 

ofereixen una tipologia d’entreteniment narratiu sòlid i amb èxit. Podem trobar una gran 

quantitat de produccions seriades de diferents gèneres, temàtiques i estils, però n’hi ha que 

destaquen entre les altres per la seva enorme qualitat. Estem parlant de les conegudes sèries 

Star Trek (1966), Friends (1994), Twin peaks (1990) o més recentment Lost (2004), Mad Men 

(2007), Mujeres desesperadas (2004), Breaking Bad (2008) o Juego de Tronos (2011), la sèrie 

que ocupa el nostre objecte d’estudi. Aquestes últimes formen part del que es coneix com la 

Tercera Edat d’Or de la televisió americana o també l’Era del Drama, ja que es caracteritzen per 

una complexitat narrativa, temàtica i estètica basada en la tragèdia. 

 

Juego de Tronos és una sèrie de ficció americana de gran èxit com ho avalen la mitjana de 18’4 

milions d’espectadors que ha aconseguit la seva quarta temporada i els milions de 

descàrregues que té a Internet. Es converteix així en la sèrie més vista de la cadena de televisió 

nord-americana HBO, el qual es pot considerar tota una fita per tractar-se d’una canal de 

pagament. A continuació es desglossen en una petita fitxa les característiques formals de  

Juego de Tronos per entendre el gran format d’aquesta producció. 

 

 Juego de Tronos. HBO. 

Creadors  David Benioff i D. B. Weiss 

Producció  Mark Huffam i Frank Doelger 

Direcció  Variants. Uns 5 directors diferents de mitjana a cada temporada. 

Emissió  HBO (EEUU) i Canal + (Espanya) 

Primera emissió  17 d’abril del 2011 

Temporades emeses  Quatre 

Capítols  Quaranta capítols de 60 minuts cadascun 

Pressupost  6 milions d’euros aprox. per capítol 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Els espectadors no són els únics que avalen l’èxit de Juego de Tronos, ja que aquesta opinió 

també és compartida per diversos autors entesos en l’àmbit de la comunicació, com els 

espanyols Roca, Vilaprinyó i Cano (2014). Majoritàriament, però, són els autors americans els 

que li han dedicat estudis, llibres i reflexions en àmbits diversos. Així, de Juego de Tronos se 
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n’ha estudiat el component filosòfic, el tractament del poder i del gènere, la concepció de la 

història i els personatges, entre molts altres subtemes derivats dels acabats d’esmentar. La 

nissaga fantàstica és definida per l’investigador de comunicació López Rodríguez (2014) com 

“un producto consolidado entre múltiples franjas de espectadores. Del mismo modo, la serie 

también ha recibido el beneplácito de la crítica y de la propia industria televisiva a través de 

multitud de alabanzas y reconocimientos en forma de artículos, libros e incluso galardones” 

(López Rodríguez, 2014:145). Un interès, doncs, que no fa més que donar suport a la idea de 

què no ens trobem davant d’una sèrie normal i corrent, sinó d’un gran èxit de la ficció seriada 

televisiva dels últims anys, un triomf que implica forçosament la qualitat del producte. 

 

George R.R. Martín és l’escriptor americà autor de la nissaga Canción de Hielo y Fuego, un 

conjunt de cinc novel·les amb què es basa la sèrie. Aquesta saga del gènere de la fantasia 

èpica, que va veure publicat el seu primer llibre el 1996, s’acabarà amb la publicació del setè  

llibre, del qual encara se n´esperen les dues últimes entregues. D’aquesta manera, igual que les 

novel·les, la sèrie explica la història de la lluita pel poder entre diverses cases poderoses en un 

continent fictici anomenat Poniente, ambientat en la nostra Edat Mitja. Així les conspiracions i 

la  mort final  del Rey del Regno, portaran a una guerra que enfrontarà les cases més 

poderoses, els Lannister, els Stark, els Baratheon, els Targaryen, els Tully i els Tyrell, per 

aconseguir el Trono de Hierro i governar sobre els Siete Reinos. D’una manera o altra, en 

aquesta lluita es veuran involucrats tots els membres de les famílies poderoses, des dels 

patriarques als seus conjugues, els fills joves i infants. Cadascun d’aquests personatges haurà 

d’aprendre a sobreviure en un nou ambient bèl·lic, normalment contrari als seus interessos. 

També hi és present la màgia, però d’una manera molt característica i diferent que en altres 

ficcions fantàstiques. Aquest tractament específic de la màgia, juntament amb la versemblança 

de les escenes, les accions que hi tenen lloc i les constants morts dels personatges, donaran a 

la sèrie un caire de gran realisme, fet que permetrà fer el tipus d’anàlisi que es realitza en 

aquesta investigació. 

  

Si bé són diversos els elements que conformen la qualitat d’aquest producte televisiu, els 

personatges esdevenen un dels components més emblemàtics de la sèrie. Com veurem més 

endavant en el treball, els personatges que apareixen durant les 400 hores de les quatre 

temporades emeses de Juego de Tronos són d’enorme complexitat en l’àmbit moral i, 

conseqüentment, esdevenen d’allò més versemblants, acostant-se a la realitat humana, un fet 

del tot nou per una sèrie de ficció fantàstica. Així, ens trobem amb molts protagonistes de 
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moralitat dubtosa i amb colpidores backstorys que caracteritzen el seu comportament. En la 

guerra per aconseguir el Trono de Hierro pocs jugaran amb la moralitat com a regla i, aquells 

que la portin per bandera, no obtindran bons resultats. D’altra banda, els centenars de 

personatges que formen Juego de Tronos també es caracteritzen per representar diferents 

móns, cultures i costums i, conseqüentment, establir rols i relacions molt diferents entre ells. 

Els estereotips seran constants, però també aquells personatges que els desafien i els 

trenquen. Altres elements incidiran  en la moral dels personatges, com són les discapacitats, el 

gènere, l’edat o la cultura. 

 

Atès tot l’explicat anteriorment sobre Juego de Tronos, en la present investigació proposo 

analitzar un dels que es creu factor clau d’èxit de la sèrie: la moralitat dels personatges. Així 

doncs, en aquest treball es pretén dur a terme una anàlisi del grau de moralitat dels principals 

personatges de la sèrie Juego de Tronos per, a partir d’aquí, extreure’n diverses conclusions,  

consensuar la moral dels personatges com un factor d’èxit i també entendre les relacions que 

s’estableix entre estereotips, gènere, raça, cultura i la moralitat del personatge, així com 

entendre i investigar sobre la creació de qualitat de personatges de ficció. 

 

Igualment cal destacar l’interès personal que em desperta la sèrie Juego de Tronos, motivació 

sense la qual no hauria estat possible fer aquesta investigació. Des del primer cop que vaig 

veure la sèrie, i segurament com molts altres espectadors, els personatges m’ han fascinat, 

tant aquells realment bons com aquells dolents però, sobretot, la qualitat d’aquells que 

presenten una moral grisosa i dubtosa, i que evolucionen al llarg de la narració. És, doncs, a 

partir de l’entusiasme que em genera la sèrie, el fet pel qual m’he interessat per aquest tipus 

de projecte. Sense aquesta admiració segurament no hagués estat possible realitzar una anàlisi 

exhaustiva dels personatges com s’ha realitzat en la present investigació. Cal matisar que el 

tractament dels elements referents a la sèrie, és a dir, noms, situacions, títols, expressions i 

citacions entre altres, sempre es duen a terme en castellà, ja que la font principal d’aquest 

treball, la sèrie en sí, ha estat visualitzada en aquest idioma i molta de la informació pertinent i 

relativa es troba en castellà. 

 

Introduït doncs l’interès de la investigació, és necessari anunciar l’estructura del  present 

treball. Aquest es divideix en diferents apartats que defineixen un esquelet bàsic amb una 

funció organitzativa, alhora que correlativa, per tal de comprendre els conceptes i la 

investigació, i avançar cap a les conclusions de manera natural. D’aquesta manera, després 
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d’aquesta introducció, es desenvolupa de forma detallada el plantejament del problema de la 

investigació que servirà per definir l’objecte d’estudi en un objectiu i una pregunta generals i 

diferents objectius i preguntes específiques. Abans de l’elaboració d’aquests objectius, però, ja 

hi ha hagut una investigació de context en relació a estudis ja realitzats referent al tema. Un 

cop especificats els objectius es passa a un marc teòric conceptual i referencial que recull 

anàlisis i informacions rellevants de diferents autors interessats per aquesta temàtica. En 

aquest apartat es podran definir els principals conceptes i termes bàsics que esdevindran 

essencials per emmarcar posteriorment els resultats de la investigació. Sense la lectura de 

teories referents al tractament de personatges i a l’ètica i la moralitat, seria impossible 

comprendre l’estudi que s’ha realitzat dels personatges de la sèrie de Juego de Tronos. Un cop 

definit el marc teòric  es determinarà la metodologia que segueix la investigació i es donarà 

resposta a qüestions com les unitats d’observació, la mostra analitzada, les tècniques 

d’observació i el procés de recol·lecció de dades utilitzades. Després es passarà a l’anàlisi de 

resultats, on s’analitzen els aspectes referents a moralitat de cada personatge i s’adjunta la 

taula identificadora del grau de moralitat de cadascun d’aquests. Cal comprendre que l’anàlisi 

dels resultats, el cos del treball, ha comportat un procés previ de recol·lecció de dades dels 

personatges a través de la visualització de la sèrie i de referències bibliogràfiques. Finalment , 

aquesta investigació acaba amb unes conclusions, resultat de  l´ anàlisi de cada personatge, i 

que permet adjuntar una llista dels personatges més i menys morals segons un gràfic creat ad 

hoc per a la investigació. Altres aspectes de la investigació que es troben a la part final del 

projecte són les referències bibliogràfiques, on es  detalla tota la bibliografia utilitzada, i els 

annexos, que inclouen elements que han servit per a l’elaboració del treball, com són les ja 

comentades fitxes d’anàlisi de cada personatge. 
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2.PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓ 
 

El present treball d’investigació pretén estudiar la moralitat dels personatges de la sèrie de 

ficció americana Juego de Tronos, ja que es parteix de la convicció que part de l’èxit de la sèrie 

es deu a la complexitat dels seus personatges, degut al seu tractament extremadament 

realista, cosa que els diferencia del tractament d’altres personatges de diverses nissagues 

fantàstiques, tal com ja s’ha esmentat en la introducció d’aquest treball. 

 

 FORMULACIÓ DEL PROBLEMA O PREGUNTA INICIAL  

A continuació es formula la pregunta principal del treball: 

 

A partir d’aquesta pregunta inicial s’indica l’objectiu principal de la present investigació: 

 

 OBJECTIUS I PREGUNTES DE LA INVESTIGACIÓ  

Dins d’aquest objectiu principal es formulen diferents qüestions i problemes que es 

resumeixen en quatre objectius específics, als quals pretenem donar solució. Alhora, aquests 

objectius específics es resoldran mitjançant diverses preguntes específiques. A continuació es 

detallen tant els objectius com les preguntes específiques de la investigació, que es tindran en 

compte per resoldre l’objectiu i la pregunta principal del treball. 

Pregunta principal: 
Quina moralitat tenen els personatges de la sèrie de ficció nord-

americana Juego de Tronos? 

Objectiu principal: 
Identificar el grau de moralitat dels principals personatges de la 

sèrie de ficció nord-americana Juego de Tronos 

Objectius específics Preguntes específiques 

OE1 

Establir un criteri per 

identificar el grau de 

moralitat dels personatges 

- Segons quina base teòrica es regirà la identificació 

del grau de moralitat? 

- Quins valors es consideren, d’acord amb aquesta 

base teòrica, més positius i quins menys? 
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Com es pot comprovar, cada objectiu específic té la funció de determinar un aspecte concret 

de l’objectiu principal. Conseqüentment, amb la resolució de tots els objectius específics 

s’arribarà inevitablement a la resposta de l’objectiu principal. Cada objectiu específic tracta un 

tema important de la present recerca. 

 

OE2 

Identificar i definir els trets 

principals i distintius (físics, 

psíquics i socials) de 

caràcter dels personatges 

analitzats. 

 

- Quina és la caracterització física del personatge? 

- Quina és la caracterització psicològica del 

personatge? 

- Quina és la caracterització social del personatge? 

- Quins trets bàsics de personalitat mostra? 

- Pateix algun tipus de trauma o complex que li afecti 

al caràcter i/o personalitat? 

- El caràcter del personatge sofreix algun canvi durant 

el transcurs de la sèrie? 

- Quines conseqüències produeixen aquests canvis? 

- Les accions realitzades corroboren el caràcter 

descrit? 

OE3 

Definir els valors i/o 

principis morals que 

regeixen les accions dels 

personatges. 

- Què condiciona els judicis morals de cada 

personatge? 

- Quina naturalesa tenen els seus judicis morals? 

- Es regeixen per codis morals propis? 

- Les motivacions estan sustentades sobre valors i/o 

principis morals? 

- Influencia el caràcter i la personalitat en els valors i 

principis morals que els regeixen? 

- Canvien de valors durant el transcurs de la sèrie? 

OE4 

Establir relacions entre 

moralitat i gènere, 

moralitat i discapacitat, 

moralitat i raça/cultura, 

moralitat i edat. 

- El gènere pot influir o determinar la moralitat? 

- La discapacitat pot influir o determinar la moralitat? 

- La raça o cultura pot influir o determinar la 

moralitat? 

- L’edat pot influir o determinar la moralitat? 

Taula 1: Elaboració pròpia.  
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A més a més, també és important mencionar que els objectius específics guarden una certa 

correlativitat. D’aquesta manera, la resolució de l’OE1 ens ajudarà a la del OE2 i així 

conseqüentment, mentre que desestimarem la resolució de l’OE3 si encara no s’ha resolt 

l’OE2. 

 

Per resoldre els objectius específics es requereix una base teòrica sòlida que ens ajudi a 

entendre inicialment el tema investigat. Així doncs, aquesta informació necessària es troba en 

el marc teòric del present treball. Es teoritza a partir de dos grans blocs: el personatge i l’ètica i 

la moral. En el primer podrem trobar resposta a preguntes relacionades amb teories que 

defineixen, per exemple, Què és un personatge?, Què és la caracterització? o Quines són les 

tres dimensions del personatge de ficció?, etc. En el segon, per contra, atendrem a qüestions 

d’ètica i moral i, a partir de filòsofs com Cortina (2013) o Vallmajó (2008), s’explica per exemple 

Què és ètica i què és moral?, Què són els judicis morals?, o què són els codis morals?. La 

resolució d’aquestes preguntes prèvies permetrà poder abordar el primer objectiu específic de 

la investigació, també establert en el marc teòric, ja que conformen la base del treball. 
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3.MARC TEÒRIC 
 

 BREU HISTÒRIA DE LES SÈRIES DE TV 

La comunicació audiovisual és una branca fonamental de les ciències de la comunicació, un 

codi basat en les imatges que, tal com Amela  descriu, serveix a l’ésser humà com a mitjà de 

relació primordial entre ell i la societat des dels principis dels temps. “L’ésser humà pensa en 

imatges, imatges que posteriorment transmuten en unes gramàtiques de paraules i signes” 

(Amela, 2008:23). En la comunicació audiovisual, la qual repassa i es pot assimilar a la història 

de l’art , la tecnologia ha jugat un paper importantíssim, ja que ha creat suports i eines cada 

cop més avançades, per tal de poder comunicar en imatges. Així, la recreació més completa del 

món que s’ha aconseguit fins al moment és la que ens ofereixen les imatges en moviment de la 

televisió i el cinema. Aquests dos mitjans permeten “una manera de narrar que és capaç 

d’integrar les anteriors: de l’art pictòric el cinema farà servir els decorats, enquadraments i 

perspectives, així com les convencions cromàtiques, del teatre, la idea d’escenari, l’entrada 

d’actors i les tècniques d’interpretació, de la literatura, històries, figures i recursos narratius, i 

de la música, la força per evocar i crear estats d’ànim” (Amela, 2008:142). 

 

La televisió ha esdevingut una finestra del món però també una font d’entreteniment per tota 

la població (Amela, 2008) i, si bé Internet ha suposat una gran revolució com a mitjà de 

comunicació, la televisió ha sabut adaptar-se al nou paradigma i continua jugant un paper 

fonamental en les masses. El món de l’entreteniment televisiu passa per una època d’èxit,  

concretament les sèries de televisió americana sempre pioneres d’aquest tipus d’oci que han 

propiciat el que, segons la professora de comunicació Anna Tous (2010), és qualificable com la 

Tercera Edat d’Or de la ficció americana. D’aquesta manera , la relació que els espectadors 

estableixen amb les sèries ha canviat, així com els gèneres, la producció, la guionització, etc. 

Ara bé, com qualsevol mitjà de comunicació, la televisió ha sofert una evolució sostinguda i 

adaptada a cada temps. A continuació n’expliquem les principals característiques. 

 

La televisió neix com a mitjà unidireccional i amb un únic canal nacional al Regne Unit als anys 

20. La seva funció al continent europeu és bàsicament propagandística ,per transmetre la 

ideologia dels règims i governs, mentre que als Estats Units sempre té una intenció comercial 

(Scolari, 2008). A partir d’aquí, l’evolució del mitjà és constant i es pot dividir la seva història en 

tres etapes bàsiques: la paleotelevisió, la neotelevisió i la hipertelevisió o posttelevisió. Tot i 

això, cal anar en compte, ja que “reducir la evolución de la televisión a una sucesión de etapas, 
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puede facilitar su transmisión en contextos didácticos, pero se corre el riesgo de simplificar 

procesos sumamente complejos y multideterminados”  (Scolari, 2008:3). 

 

Amb la televisió naixerà una forma de relat específicament televisiu que troba les seves arrels 

en el cinema: les sèries. Les sèries “són produccions audiovisuals de ficció destinades a 

emetre’s per televisió [...] amb connotació de llarga durada, és a dir, de molts capítols” (Amela, 

2008:174). Com explica aquest mateix autor, periodista especialitzat en comunicació 

audiovisual, les sèries naixeran de la competència que troba el cinema amb la ràdio, fet que 

produirà que s’inventin les conegudes pel·lícules de sèries B. Aquestes sèries són una tipologia 

cinematogràfica que es rodava molt més ràpidament i aprofitava material, personatges i 

històries ja creades sobre una altra pel·lícula de gran pressupost. Així s’atreien espectadors i 

s’aprofitaven campanyes, i l’expectació  creada sobre una pel·lícula ajudava a obtenir-ne més 

beneficis econòmics. Aquesta manera de treballar basada en la rapidesa, el baix pressupost i 

en històries contínues, la va adoptar posteriorment la televisió, que necessitava omplir moltes 

hores i produir amb rapidesa i sense gaire pressupost. Cal anotar que, igual que la indústria 

cinematogràfica, els pioners en aquest nou món audiovisual seran els americans, i les seves 

produccions seriades aniran sempre un pas per davant de les europees. 

 

El contingut de les sèries, com explica Amela (2008), són un mirall social de l’època, i els 

esdeveniments, ja siguin socials, polítics, econòmics o culturals i artístics que es viuen en el 

moment de produir-les. D’aquesta manera, les primeres sèries sorgides als anys 50, durant la 

Primera Edat d’Or de la televisió, foren del gènere còmic (Amela, 2008). Les comèdies com I 

Love Lucy (1951), amb arguments simples, domèstics, divertits i còmics, sorgien de manera 

natural en un ambient alegre, a causa de la recent victòria dels Estats Units en la Segona 

Guerra Mundial. També dels anys 50 destaquen les sèries de temàtica western molt 

influenciades pel gran èxit que tenia aquest gènere en el cinema. 

 

A partir dels anys seixanta es barrejaran diferents gèneres que caracteritzaran la serialitat 

televisiva. Amb l’inici de la Guerra Freda entre EEUU i Rússia, sorgiran les sèries d’espies com 

Yo, espia (1965), Missión impossible (1966) o Los defensores (1961), però també amb l’inici de 

la cursa espacial cap a la lluna serà l’època de les sèries de ciència-ficció com Star Trek (1964) o 

Tierra de Gigantes (1968) i, finalment ,es consolidarà la telecomèdia domèstica amb grans 

sèries com Embruixada (1960). 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
12 

 

Als anys 70 apareixen les sèries de temàtica antibèl·lica, arran de l’explosió de la Guerra del 

Vietnam com per exemple Mash (1972). Les telecomèdies esdevenen més realistes i 

reflecteixen realitats socials com Lou Grant (1977). Als 80, la serialitat segueix la mateixa línia, 

amb la diferència del sorgiment de sèries que gairebé semblen documentals de la vida 

quotidiana, com pot ser La casa de la pradera (1983) o Canción triste de Hill Street (1981). Fou 

a partir d’aquesta sèrie que Robert S. Thompson posicionà la Segona Edat d’Or de la televisió 

(Cascajosa, 2009). Als 90 es renoven els gèneres, com per exemple la comèdia juvenil amb la 

famosa Friends (1994), la policíaca Twin Peaks (1990) o els gèneres de misteri com Expediente X 

(1993). 

 

És a partir del nou mil·lenni que les sèries faran un pas més, es consolidaran i sorgirà la  

coneguda Era del Drama (Tous citant a Longworth, 2010) que es considera la Tercera Edat d’Or 

de la televisió americana (Tous, 2010). “En las series de ficción norteamericana, la 

transformación que ha afectado a la TV ha sido muy influyente, inaugurándose una prolífica 

etapa creativa en la que el género y el formato han dejado de ser taxonomías estáticas” 

(Guarinos i Gordillo, 2011:401). CSI (2000) i El ala oeste de la Casa Blanca (1999) són les dues 

sèries que donen peu a aquesta Tercera Edat dOrr televisiva (Tous, 2010). Cal anotar que la 

majoria de sèries de l’Era del Drama, sobretot a partir del 2000, són superproduccions 

televisives, normalment assimilables a les cinematogràfiques, amb una direcció i escriptura de 

guions a càrrec de grans equips. Els primers anys destacaran sèries de ficció americana de 

diferents gèneres, però amb el drama com a base. Serà el cas, per exemple, de Los Soprano 

(1999), Buffy Cazavampiros (1997), A dos metros bajo tierra (2001), Mujeres desesperadas 

(2004), House (2004), Lost (2004) i Glee (2009), cadascuna amb un argument completament 

diferent, ja sigui policíac, juvenil, romàntic, mèdic, sobrenatural, etc., però, com s’ha explicat, 

amb una base dramàtica. 

 

No es pot deixar d’esmentar l’efecte que provocaren els atemptats de l´11-S en sèries 

americanes, un esdeveniment que serveix per marcar les dues etapes que s’han viscut fins ara 

d’aquesta Tercera Època Daurada de la serialitat americana. Concepción Cascajosa, doctora en 

comunicació audiovisual, ja pronosticava que “los atentados en la ficción para televisión 

favorece a que los acontecimientos de la realidad sean incorporados con rapidez” (Cascajosa, 

2005:179-180), i així han tornat a sorgir amb força les sèries policíaques, d’investigació i ,de 

retruc, les polítiques, sempre amb una dosi de realitat com The Wire (2002), Mad Men (2007), 

Breaking Bad (2008), The Good Wife (2009) i l’actual House of Cards (2013) com a més 
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destacades. La mateixa autora també augura la barreja entre realitat i ciència-ficció explicant 

que “la ciencia-ficción permite una notable densidad temática porque sacar los asuntos 

contemporáneos fuera de nuestra Sociedad, permite examinarlos con menos prejuicios y 

subjetividad” (Cascajosa citant Johnson-Smith, 2005:191). Aquí s´hi podria encasellar sèries 

com Juego de Tronos (2011), de la qual se n’especificarà  i concretarà més endavant la qüestió 

de gènere. Així doncs, aquestes últimes tipologies de sèrie són les que marquen la nostra 

graella televisiva, juntament amb el gènere universal i, en certa manera, atemporal, de la 

comèdia, amb sèries com Modern Famíly (2009) o The Big Bang Theory (2007). 

 

Totes les sèries citades anteriorment comparteixen una denominació: ser sèries de culte. Les 

sèries de culte són definides per Gwenllian-Jones i Pearson com sèries “emblemáticas de una 

subcultura determinada, que se relacionan con un mundo sectario, proporcionan identificación 

con los personajes” (Tous citant Gwenllian-Jones i Pearson, 2010:80). Així només poden entrar 

en aquesta classificació sèries amb important èxit i ,alhora ,per ser productes amb un 

estàndard de qualitat elevat, amb un temperament particular i un públic objectiu determinat, 

que ha sigut capaç de crear entre aquests seguidors incondicionals un fenomen fan. Segons 

Tous, aquests tres criteris “calidad, idiosincrasia y fans” (Tous, 2009:80) són suficients per 

parlar de sèries de culte  amb nivell elevat d’audiència. 

 

3.1.1. El gènere de Juego de Tronos 

Juego de Tronos (2011) és una sèrie actual, però de difícil classificació. A diferència de les 

descrites anteriorment, aquesta producció no s’ambienta en la societat actual, però sí que 

tracta preocupacions i problemes existents en el nostre entorn, com són el tractament de la 

informació i el poder. Així doncs, la sèrie planteja el problema del gènere. Amb la hipertelevisió 

i la dissolució de les fronteres, és molt difícil la categorització d’una producció seriada, ja que 

és certament complicat trobar una classificació genèrica que no barregi diversos enfocaments i, 

tal com diu Rayo (2012), hi ha molts possibles criteris útils per una classificació de gènere. Per 

això diversos autors han tingut dificultat a l´ hora d’establir el gènere de la sèrie que ocupa la 

nostra investigació. “Juego de Tronos no merece ser encasillada dentro del género al que 

pertenecen las series como El Señor de los Anillos o Harry Potter. Se trata de ese tipo de novelas 

que replantean los géneros y que, al hacerlo, constituyen verdaderos monumentos de altísima 

calidad” (Aguirre, 2012:98). És clar que elements fantàstics i màgics com per exemple els dracs, 

són presents a la història, però el tractament d’aquests components es fa de manera molt 

diferent a altres sèries com les que Aguirre (2012) ha comentat. A Juego de Tronos es creuen 
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els dracs extingits i, la màgia, part de la mitologia, essent fidel a la manera tal com els humans 

hem interpretat aquests elements en la nostra realitat històrica en l’Edat Mitja. (Aguirre, 2012). 

A tot això se l’hi ha de sumar que “se pueden identificar, en las descripciones de paisajes, 

vestuarios y construcciones, y en las narraciones que ilustran la vida cotidiana en el interior de 

los castillos, mercados, puertos y caminos, elementos históricos preciosos de una época, 

hábilmente modificados por la ficción” (Aguierre, 2012:98). D’aquesta manera, els autors 

estaran d’acord  que Juego de Tronos es pot classificar com a sèrie de ficció, realitat de 

temàtica fantàstica com Els jocs de la fam (2008) de Suzanne Collins. Aquest gènere és 

lleugerament diferent de la novel·la fantàstica dels grans clàssics com El Senyor dels Anells 

(1954) o El Hobbit (1937) de Tolkien, Les cròniques de Nàrnia (1950) de Lewis, La Historia 

Interminable (1979) de Michael Ende, la nissaga de J.K.Rowling, Harry Potter (1997) o Eragon 

(2002) de Christopher Paolini, pel comentat anteriorment. D’altra banda, també és l’única sèrie 

de culte d’aquest gènere, ja que nissagues esmentades com El Senyor dels Anells o Harry Potter 

s’han adaptat a la gran pantalla i no en format de sèrie de televisió. 

 

 PERSONATGES 

L’estudi del personatge ha estat una assignatura més aviat fluixa i abandonada per la teoria de 

la narrativa, sobretot degut a la seva complexitat. Antonio Garrido, professor de filologia a La 

Universitat Complutense de Madrid, afirma que “el personaje sigue siendo en la actualidad la 

Cenicienta de la narratología si se compara con la situación mucho más ventajosa de su 

correlato en el ámbito del drama” (Garrido, 1996:67). No obstant això, la importància del 

personatge en la novel·la és inqüestionable per la comprensió i anàlisis d’aquesta. És doncs 

summament important entendre què és un personatge, com es construeix i quina funció 

desenvolupa, si el que es pretén és dur a terme l’anàlisi dels personatges d’una narració 

audiovisual com és el cas d’aquesta investigació. 

 

3.2.1. Definició de personatge 

La definició de personatge pretén respondre a tres preguntes bàsiques: què és el personatge, 

quines són les seves característiques i quina funció desenvolupa. Així doncs, Ezquerro defineix 

el personatge com “una construcción verbal destinada, generalmente, a representar una 

persona” (Ezquerro, 1993:14). Mauriac (1952), el definirà com un “fenómeno literario formado 

con elementos tomados del mundo real y nacido de la observación de otros hombres y del 

propio escritor” (Garrido citant Mauric, 1998:71). Per aquest autor serà de vital importància 

que el personatge sigui un reflex de la naturalesa humana i, per tant,  de la condició humana i 
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tot el que ella comporta. Prieto descriu que “el personaje es donde se proyecta o enmascara la 

persona en cuanto que desea o necesita existir fuera de sí en obra literaria y mediante el 

discurso narrativo” (Prieto, 1993:78) i Sánchez Alonso el definirà com un “conjunto de palabras 

ordenadas de un modo determinado que dibujan a un ser fingidamente real [...] que sólo existe 

dentro de la novela” (Sánchez Alonso, 1998:84). Així doncs podem veure que els teòrics 

coincideixen en què el personatge és bàsicament un reflex de l’ésser humà que pretén acostar-

se el màxim possible a la realitat de les persones dins del que permet el gènere en què es 

desenvolupa aquest. 

 

Ezquerro (1993) explica que el personatge es crea i es compon de tots els elements del text que 

li fan referència, com les descripcions, les accions, el diàleg i les relacions que aquest estableix 

amb els altres elements textuals, i és durant el desenvolupament de la narració que s’anirà 

coneixent tots els seus trets. Al principi del relat  el personatge crearà unes expectatives que, a 

mesura que vagi avançant l’obra i vagin apareixent diverses dades, s’aniran complint o trencant 

(Ezquerro, 1993). El seu disseny només estarà finalitzat quan s’acabi el text narratiu (Garrido, 

1998). D’aquesta manera serà lògic entendre que el  personatge només serà allò que el text li 

permeti ser (Bobes, 1993). És important esmentar que tots aquests autors coincideixen que 

sense el personatge a la narració, és gairebé impossible la novel·la, ja que remetent al corrent 

formalista i estructuralista, el personatge és el que ha de realitzar les accions i el relat no pot 

prescindir d’ell. Aquesta teoria sembla coincidir perfectament amb la importància i la qualitat 

que tenen els personatges de Juego de Tronos. 

 

 Personatge i persona 

Com es pot veure doncs en quasi totes les definicions, el personatge s’acosta sempre a la figura 

de la persona humana i intenta imitar-la per ser tan veraç com sigui possible. Per tant, la 

relació personatge i persona és evident, i molts autors han intentat establir les bases que 

diferencien els dos elements. Aquest acostament està d’acord amb el corrent psicològic,  que 

lliga personatge i autor des del vessant psicològic. Castillo del Pino (1993) en fa una breu 

reflexió i entén que les dues figures tenen en comú dos paràmetres: la capacitat de pensar i 

sentir i, en conseqüència, la intencionalitat dels seus actes i la necessitat que hi ha de definir-se 

i ser definit. És en aquest segon aspecte on l’autora troba el punt més en comú entre persona i 

personatge: que cap d’elles té una única identitat real pròpia, sinó que tot són figuracions, 

construccions mentals que, o el lector o una altra persona real,  fan del personatge o persona 

(Castillo del Pino, 1993). Sánchez Alonso també reflexiona sobre el tema i defensa que els dos 
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realitzen les mateixes accions: riuen, dormen, estimen, mengen, etc. Però,  fins i tot en certs 

punts, els personatges superen la ficció i traspassen  la realitat de les persones per esdevenir 

immortals, un fet que les persones mai podran aconseguir. Cal pensar que, per exemple, 

personatges com el Quixot, Ulisses o Hamlet són d’ús freqüent en el nostre vocabulari i que es 

recorden en la memòria col·lectiva, mentre que altres persones reals mai seran recordades per 

la col·lectivitat. En tot cas, però, per aquest autor hi haurà un fet transcendental que 

diferenciarà personatge i persona: que la persona existeix en el món real mentre que el 

personatge només existeix dins la narració. La vida de les dues figures es desenvolupa en un 

espai i temps, però el personatge sempre es veurà dins una realitat imaginària i es mourà per 

ordre de l’autor (Sánchez Alonso, 1998). Todorov (1966), igual que Sánchez, afirmara que el 

personatge no serà mai persona perquè no pot existir fora de la narració, però que negar-hi la 

relació amb la persona seria absurd (Alba citant Todorov, 1999). Els personatges de la sèrie 

analitzada semblen, doncs, agafar moltes característiques de les persones reals, tal com 

expliquen aquests autors, per tal d’aconseguir la versemblança i la realitat d’aquests però, 

evidentment, es veuen marcats per la tipologia de narració audiovisual. 

 

 El personatge no és estàtic 

Diversos autors coincideixen en què el personatge és un element canviant al llarg de la 

narració, no estàtic. Egri (2009) entendrà el personatge com un element complex i canviant 

segons el context, ja que ment i cos responen i reaccionen sempre a les influències externes. 

Per tant, aquest desenvoluparà un creixement, que tindrà l’origen en el conflicte i que serà 

condició indispensable per un bon drama. Per aquest autor hi ha infinitats de creixement, tant 

en el bon com en el mal camí, però, sense aquest, el conflicte mor i la narració s’acaba. En 

aquest sentit Seger (2001) parlarà de la motivació com a font principal que fa avançar el 

personatge per la història i no quedar-se estàtic. Aquesta motivació pot ser física, com de 

diàleg, o de situació. La motivació portarà el personatge a aconseguir el seu objectiu o meta, 

que, perquè aquesta funcioni bé, cal que aquest s’hi jugui quelcom important o entri en 

conflicte amb la de l’antagonista. A més, la motivació ha de ser suficientment difícil perquè al 

llarg de la narració el personatge sofreixi un canvi també psicològic (Alba, 1999). El conflicte és 

un dels altres elements primordials perquè el personatge no sigui estàtic. Alba (1999:194), 

tornarà a citar a Seger (2001) per explicar que pot haver-hi 5 tipus de conflicte en el qual es 

trobi immers el personatge: 

- Conflicte interior, quan el conflicte és amb ell mateix. 
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- Conflicte relacional, quan es desenvolupa un conflicte amb una altra persona, 

generalment l’antagonista i que, per tant, té una meta contrària al del protagonista. 

- Conflicte social, donat entre protagonista i societat, normalment per un xoc de valors. 

- Conflicte de situació, quan els personatges han d’afrontar situacions de vida o mort, 

com pot ser una catàstrofe natural o una guerra. 

- Conflicte universal o còsmic, que es dóna quan el personatge s’enfronta a un déu. 

 

És inevitable esmentar que quasi tots els personatges de Juego de Tronos evolucionen, canvien 

al llarg dels esdeveniments i, per descomptat, tenen conflictes constants, ja sigui amb ells 

mateixos, amb altres personatges o en relació a altres situacions. 

 

3.2.2. Principals corrents teòrics sobre el personatge narratiu  

Un cop vista la definició de personatge i abans de continuar amb altres elements relacionats 

amb aquest, es farà una breu repassada als corrents teòrics desenvolupats al llarg de la història 

sobre el personatge narratiu. La intenció és establir un bagatge per entendre el concepte de 

personatge en l’actualitat en totes les seves vessants i finalment, poder establir a quin corrent 

s’acosta més el tractament del personatge de Juego de Tronos. Així doncs, hi ha tres corrents o 

plantejaments bàsics en què la majoria de teòrics de la matèria estan d’acord en agrupar les 

idees en relació al personatge fins a l’època: el personatge aristotèlic, el personatge psicològic i 

el personatge i la societat (formalisme i estructuralisme). 

 

 El personatge aristotèlic 

Els primers fonaments en matèria narrativa els va implantar Aristòtil (384-322 aC) en la seva 

obra Poètica (IV aC) on defineix i estableix les bases de l’art dramàtic de l’època. Si bé el llibre 

fou escrit en l’Antiguitat, les idees en matèria de personatge han perdurat durant èpoques, i ha 

estat més d’una vegada avalada per altres teòrics literaris. Aquesta primera aproximació 

teòrica a la figura del personatge serà, doncs, base de molts altres corrents teòrics posteriors. 

 

Aristòtil (384-322 aC) sempre va considerar el personatge una figura secundària del relat i 

subjacent a l’acció, la qual esdevenia l’eix principal de qualsevol tragèdia de l’època. “Para 

Aristóteles el personaje es un agente de la acción [...] y en la acción se ponen de manifiesto sus 

cualidades constitutivas que permite definir la naturaleza del personaje” (Garrido, 1996:69). 

Per tant Aristòtil (384-322 aC) no entenia el personatge com semblant a l’ésser humà amb un 

món interior i un exterior, sinó com una eina més de l’acció de la narració i sempre a servei 
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d’aquesta. Cal pensar que, per aquest filòsof, sense acció no era possible la tragèdia, ja que 

aquesta n’era l’eix central. 

 

En aquest sentit, el pensador grec distingeix també entre el personatge que realitza les accions, 

i el caràcter d’aquest, que es manifesta a mesura que  van succeint els fets. Sánchez Alonso  en 

la Teoría del personaje narrativo (1998), explica que, quan el personatge actua, és quan ens 

revela la seva línia de conducte i, per tant, el seu caràcter, que pot ser bo o dolent segons si les 

seves activitats ho són o no. El caràcter apareixerà doncs per obligació mitjançant les accions 

que realitzi el personatge. Aquesta distinció acabarà essent tan influent que comportarà que 

finalment els personatges es converteixin en arquetips, és a dir, models i patrons a partir dels 

quals tots els personatges s’ajustaran i s’assemblaran a ells. Tal com diu García Berrio (1977) 

“hasta el punto de que los personajes han de cumplir una serie de rasgos característicos a 

través de los que se los suele conocer” (Sánchez Alonso citant García Berrio, 1998:94). Aristòtil 

(384-322 aC) agruparà les possibles qualitats del caràcter en quatre de bàsiques: la bondat, la 

conveniència, la semblança i la constància. D’acord amb aquest model, altres teòrics crearan 

formes de categorització de personatges segons la funció que realitzaran dins el discurs 

narratiu com a subjecte de l’acció que duen a terme. En són alguns exemples les 

categoritzacions que elaboraran Prop (1928) i Greimas (1976) dins el marc del corrent 

formalista. 

 

 El personatge psicològic 

Amb l’aparició del Romanticisme com a corrent cultural i literari al s.XVIII, es formularà una 

nova manera de concebre el personatge en consonància amb l’ideal del corrent. Cal pensar que 

el Romanticisme és un moviment cultural que dóna la màxima importància als sentiments, a la 

subjectivitat per sobre la raó i a l’inconscient per sobre del conscient. Serà en aquest sentit i 

per la influència de Freud, el principal teòric sobre la psicologia, d’on naixerà la novel·la 

psicològica i, paral·lelament, una nova manera d’entendre el personatge. Tal com explica 

Garrido (1996) és el desinterès pels fets externs i l’interès pel món interior de la persona el que 

guiarà aquest plantejament. Es passa el personatge a un primer pla i es trenca amb la idea d’ 

Aristòtil (384-322 aC) i el personatge subjacent a l’acció. El personatge serà important per ell 

sol i per la seva personalitat. Es tindrà en compte doncs tot el que aquest sent i pensa i que 

conseqüentment esdevindrà la raó principal de la seva conducta en l’acció narrativa. 

S’analitzaran les actituds, relacions i conductes des del punt de vista psicoanalític. Tal com 

Bobes Naves (1993) comenta, el món de la realitat objectiva s’ampliarà a tot el món que 
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comporta una altra realitat: la subjectiva conscient i inconscient. D’aquesta manera “la novela 

psicológica crea un héroe idealista y problemático que entra en conflicto con una sociedad 

amordazada por los perjuicios, la cual terminará derrotándolo” (Sánchez Alonso, 1998:89). En 

efecte, per aquest corrent el personatge tindrà un conflicte interior sever que haurà de 

resoldre sempre en un context contradictori. Amb això no es vol dir que els personatges dels 

altres corrents no tinguessin conflictes interiors, sinó que en cap cas n’eren l’element principal 

de la trama i el personatge el solucionava en el moment de l’actuació sense que tingués una 

especial transcendència posterior. En aquest cas, però, es farà èmfasi de tots els sentiments 

que experimenta l’heroi, intentarà entendre’ls i es basarà en ells com a única conseqüència de 

la seva conducta. Ulisses (1922) de James Joyce és un dels millors exemples de novel·la amb un 

tractament psicològic de personatge, ja que es redueix al mínim l’acció i endinsa al lector dins 

dels pensaments del protagonista. 

 

Cal destacar un altre punt molt important en el corrent psicològic: la recerca d’una assimilació 

entre personatge i persona real. Segons explica Garrido (1996) es tracta de justificar les accions 

i comportaments que duen a terme els personatges mitjançant les conductes i motivacions de 

persones reals i, alhora, d’entendre els sentiments, els desitjos i les dimensions més fosques de 

la personalitat humana. “El personaje [...] poseedor de una identidad psicológica y moral 

similar a la de los hombres es, en efecto, de persona y, como tal, se trabaja en su construcción 

con variables idénticamente “realistas” (Galán Fajardo, 2007:45). Aquesta visió descrita per 

l’autora serà palpable en els personatges de Juego de Tronos. Amb una visió una mica més 

extremista, el corrent psicològic també considerarà que el personatge és un reflex de l’autor  i 

així es convertirà en una eina per aprofundir en la ment i la psicologia humana real, una mena 

d’estudi sobre la psicologia de l’escriptor. S’arribarà a establir que el personatge realitza les 

accions inconscients que l’autor té i que, de vegades, ni ell mateix sap (Sánchez Alonso, 1998). 

Aquesta relació i dependència entre personatge-autor serà sostinguda pels principals teòrics de 

l’època, tot i que posteriorment també serà fortament criticada pel seu extremisme. Com el 

mateix Garrido, que afirma que “la importancia de la psicología en la concepción y desarrollo 

del personaje ha sido -durante mucho tiempo- excesivo” (Garrido, 1996:72). En tot cas, la 

relació personatge-autor també fa menció de la backstory de l’autor com una de les influències 

primordials en el personatge que crea aquest. S’entén per backstory la manera d’explicar la 

conducta d’una persona adulta per mitjà de la vivència viscuda en la història passada, és a dir, 

tot allò viscut abans d’arribar al moment present. La importància del passat per explicar la 
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conducta del present serà de vital importància en els personatges de la sèrie analitzada en 

aquesta investigació. 

 

 Personatge i societat: Entre el formalisme i l’estructuralisme  

El tercer gran corrent teòric pretén trencar amb l’anterior i tornar a donar valor a l’acció com a 

eix principal de la novel·la. A partir d’aquí sorgiran dues branques diferents: la dels formalistes i 

la dels estructuralistes. Tot i això “las idees de los formalistas y estructuralistas [...] se basan en 

las premisas de Aristóteles. También ellos mantienen  que los personajes son producto de las 

trames y que su estatus es funcional [...] y es erróneo considerar [a los personajes] como seres 

reales.” (Galán Fajado citant Chatman, 2007:1). Així doncs, agafant com a base la teoria 

aristotèlica, els dos corrents s’oposaran fortament al moviment psicològic. Todorov (1965) 

opinarà que la reducció del personatge a la psicologia és intolerable, i formularà la idea que el 

psicològic no es troba en el personatge, sinó en el propi lector i la impressió que en treu 

d’aquest a partir del text (Garrido, 1996). 

 

Segons la teoria funcionalista, la que més s’acosta a la idea d’Aristòtil (384-322 aC), els 

personatges són “actants”, és a dir, només tenen com a objectiu desenvolupar una funció, la de 

dur a terme l’acció per la qual han estat creats. El que interessa als formalistes no és el que són 

els personatges, sinó “lo que son en relación a una medida moral o psicológica externa” (Galán 

Fajado, 2007). Per tant, importarà com aquests es desenvolupen amb l’exterior i com es 

comporten per dur a terme la funció per la qual han estat creats. Aquest corrent s’esforçarà a 

no igualar el personatge a la persona i, conseqüentment, no el definirà mitjançant la psicologia 

(Garrido, 1996). Prop (1928), un formalista rus que es dedicà a l’anàlisi dels arquetips dels 

actants en els contes russos, estableix sis models bàsics de personatges lligats a l’acció, basant-

se en l’anàlisi dels contes: l’agressor, el donant, l’auxiliar, la princesa, el pare, l’heroi, el fals 

heroi i el mandatari. Tot i ser un model útil de categorització, aquest no serà suficient per a la 

multitud de personatges que poden sorgir en una novel·la (Sánchez Alonso, 1998). Igualment 

passarà amb els personatges de Juego de Tronos, on trobem molts més rols dels personatges i 

molt més complexos que els explicats per Prop (1928). 

 

D’altra banda, dins d’aquest corrent sorgiran autors com Lukás (1920), vinculat amb la 

ideologia marxista, que entendran el personatge com un heroi que reflecteix l’estructura 

mental de l’època i d’un grup social. En aquest sentit, la funció del personatge i, per extensió, 

de la novel·la, serà la cerca de valors en una societat que els ha perdut, en un món hostil i 
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contradictori (Sánchez Alonso, 1998). També per Goldman (1955) el personatge literari 

reproduirà una lluita contra la societat. Sorgirà el que anomenaran un heroi “problemàtic” amb 

uns valors i ideals que xoquen amb la societat amb la qual intentarà lluitar. Així doncs Lukás 

(1920) estableix tres tipologies segons la relació que manté l’heroi “problemàtic” amb la 

societat: la novel·la idealista abstracte, on un heroi actiu té una visió simplista del món, com és 

el cas de Don Quijote (1615); la novel·la psicològica, on l’heroi és passiu i, conseqüentment, 

massa idealista, fet que provoca que xoqui amb la realitat, com el cas de Madame Bovary 

(1857), i, finalment, la novel·la d’aprenentatge, on l’heroi aconseguirà un equilibri entre el món 

exterior i l’interior (Sánchez Alonso, 1998). Alguns dels protagonistes de Juego de Tronos 

estableixen aquesta última relació amb el món exterior i tindran un recorregut d’aprenentatge 

al llarg de l’acció. 

 

Els estructuralistes, d´altra part, també donaran importància a l’acció, però tindran com a 

principal objectiu definir novel·la i personatge des d’una basant estructural. Creuran que en el 

personatge, a part de l’acció que duen a terme, també són molt importants els trets 

característics que el defineixen. Tant Chatman (1990) com Greimas (1966) i Barthes (1966), 

principals teòrics del corrent, definiran el personatge com a un element constituït per un 

conjunt de trets semàntics, anomenats semes, que es reuneixen al voltant d’un nom propi, el 

del personatge. Aquests semes són els que permeten la caracterització del personatge 

(Garrido, 1996). Per tant, segons Barthes (1966) el nom funcionarà com un comodí que 

permetrà al·ludir amb un sol terme a un conjunt de trets característics (Garrido citant Barthes, 

1996). Els trets o semes que defineixen el personatge també es converteixen en elements de 

justificació de comportament i de relació d’aquest amb altres subjectes de la novel·la. El 

personatge doncs serà un signe complet, que constarà de signes del ser, coneguts com signes 

horitzontals, i signes d’acció-reacció, coneguts com signes verticals. Els primers tractaran els 

trets físics i de personalitat i els segons els trets en relació a les accions que es duen a terme 

(Garrido, 1996). Alhora, Greimas (1966) destaca per una categorització dels personatges segons 

la participació d’aquests en les grans accions de l’obra narrativa. Vilanueva (citant Greimas, 

1993) proposa un esquema simple i general amb sis actants bàsics articulats per parelles: 

- Subjecte/objecte. El subjecte genera l’acció i busca l’objecte com a cosa desitjada. 

- Emissor/destinatari. El primer promou l’acció del subjecte mentre que el segon és 

l’entitat que es beneficiarà de l’acció del subjecte 

- Ajudant/oponent. L’ajudant serà aquell que auxilia el subjecte mentre que l’oponent hi 

anirà en contra. 
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“La teoría narrativa contemporánea ha privilegiado el segundo modelo [funcionalisme i 

estructuralisme], en gran parte porque podía organizar una sistematización y era susceptible 

de una teoría general [...] mientras que el modelo psicológico-personal se diluye en multitud de 

ocurrencias”  (Pozuelo, 1994:233). Tot i això, en l’anàlisi dels personatges de la sèrie de Juego 

de Tronos no hi ha un tractament dels personatges exclusiu d’un determinat corrent teòric, 

sinó que s’agafa diverses referents de cada teoria com s’ha anat comentant. Així del corrent 

psicològic agafarà el tractament realista i la moral similar als homes reals, com ja s’ha dit 

anteriorment i, per contra dels estructuralistes n’adoptarà les funcions de cada personatge. 

 

3.2.3. La caracterització  

Hi ha un aspecte transcendental en matèria de personatge que cal tractar si el que es pretén és 

dur a terme un estudi d’aquesta tipologia: la caracterització. La caracterització és el “proceso 

de configuración de la individualización y conversión en unidades discretas de los diversos 

actores narrativos mediante la asignación de una serie de rasgos o atributos” (Álamo, 

2006:189). És a dir, són tots aquells atributs i trets característics de cada personatge que el 

defineixen i el fan únic i diferent dels altres. S’entén doncs que, en aquest sentit, també sigui 

definit com “el procedimiento que sirve para reconocer al personaje” (Alba, 1999:191), ja que 

és gràcies a la caracterització que es diferenciem els personatges. Sense ella estaríem davant 

d’un conjunt de personatges iguals i sense cap tret distintiu que els facin notables entre els 

altres i, per tant, no podríem realitzar l’anàlisi dels personatges de Juego de Tronos. És a dir, 

tots els personatges actuarien igual. Segons Reis (1995) la caracterització serà “todo proceso 

descriptivo que tiene como objetivo la atribución de propiedades distintivas a los elementos 

que integran una historia, principalmente a sus elementos humanos” (Reis citat per Álamo, 

2005:191). “Los personajes bien caracterizados son abiertos sustanciales, es decir, podemos 

conocer diversos aspectos de ellos, entendemos su forma de pesar, somos conscientes de su 

estado de emocional” (Alba, 1999:194). 

 

En relació a aquest terme apareix també el de trets o atributs. Chatman (1990) entendrà el 

personatge com un conjunt d’atributs varis que el configuraran des del punt de vista de la 

caracterització. Per aquest autor, el tret serà “el adjetivo narrativo, tomado de la lengua de uso, 

que refleja la cualidad de un personaje, siempre que se mantenga durante toda o gran parte de 

la trama. Los rasgos no son reductibles a simples estados de ánimo, pensamientos, actitudes o 

sentimientos. Se diferencian por su estabilidad” (Garrido, 1996:84). Es pot dir, doncs, que la 

impaciència, la ceguesa o la manipulació poden ser trets dels personatges, sempre que aquests 
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l’acompanyin durant la major part de la història i li siguin propis. En aquest sentit, Garrido 

(1996) afegirà que els trets es converteixen en la justificació del comportament del personatge 

i serveixen així a l’espectador per comprendre les seves accions, siguin bones o dolentes i, fins i 

tot, en certs casos, a la identificació amb aquest. Fou, però, Aristòtil (384-322 aC), com s’ha 

explicat anteriorment, el primer que va diferenciar entre el personatge i el caràcter, entenent 

per caràcter el conjunt de qualitats o trets que integren la personalitat del personatge. 

L’element més senzill de la caracterització és, com afirma Tomachevski (1982), el nom propi, 

perquè és el primer que els fa identificables i diferenciables. Quan parlem del personatge 

audiovisual se li ha d’afegir el físic com a element de caracterització, ja que els espectadors 

veuen els personatges directament. 

 

 Models de caracterització 

Segons Galán (2007), els autors coincideixen en un esquema similar de caracterització del 

personatge, amb diferents matisos, que es basa en tres grans eixos fonamentals: 

- La descripció física 

- La descripció psicològica  

- La descripció social o d’entorn 

Egri (2009) assegura que tots els personatges són tridimensionals i defineix les dimensions 

fisiològiques, psicològiques i sociològiques com a les tres que formen el personatge. La 

dimensió fisiològica és la que considera més simple, si bé creurà que les característiques 

físiques afectaran la manera de veure i entendre el món del personatge. La dimensió 

sociològica fa referència a conèixer la relació que el personatge ha mantingut amb la societat 

durant la seva vida. És, per tant, important conèixer la backstory del personatge per entendre’n 

la seva dimensió sociològica. I, finalment, la dimensió psicològica, que per l’autor és el 

producte de les altres dues dimensions combinades. En aquest calaix hi entrarien els estats 

d’ànim, frustracions, ambicions, complexos, etc. Si agafem per exemple un personatge tan 

conegut com Harry Potter, el que faríem és definir les seves característiques fisiològiques (sexe, 

edat, aparença, malalties...) les sociològiques (classe social, ocupació, educació, vida familiar...) 

i la psicològica (temperament, vida sexual, ambicions, estàndards morals, habilitats...) i així 

arribaríem a la conclusió de com és el personatge en tots els seus aspectes, és a dir, la 

caracterització completa. En base  a la llista d’Egri (2009) i els seus factors característics es 

realitzarà la fitxa d’anàlisi qualitativa i s’analitzarà la caracterització dels personatges de Juego 

de Tronos. Veurem com molts d’aquests estan afectats per les dimensions físiques i/o  
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sociològiques. A continuació es deixa la llista dels factors que estableix Egri (2009) en 

cadascuna de les tres dimensions: 

 

Fisiològica Sociològica Psicològica 

Sexe Classe social: baixa, mitjana, alta Vida sexual 

Edat 
Ocupació: Tipus de feina, hores de 

treball, actitud, etc. 
Estàndards morals 

Aparença: alçada, pes, 

postura, etc. 

Educació: Habilitats, aptituds, 

cultura, etc. 

Ambicions personals i 

metes 

Malalties 
Vida familiar: Solter/casat, pares, 

parella, etc. 
Temperament 

Trets hereditaris Religió Actitud davant la vida 

 Raça, nacionalitat Complexos 

 Afiliació política i altres Habilitats, talents i qualitats 

  Frustracions, desacords 

Font: Egri (2009) 

 

DiMaggio (1992) entén la caracterització des d’una perspectiva psicològica i, segons el seu 

parer, serà necessari entendre i investigar tot allò que sigui important i transcendent del passat 

i present del personatge. També defineix que en el personatge sempre hi ha una característica 

dominant que el defineix i el motiva. D’altra banda, Fernández Díez (1998) estarà d’acord amb 

el fet que els personatges es manifesten a través de: 

- La presència: el físic 

o Trets inicials que són aquells que es donen per les característiques físiques de 

l’actor i que influeixen en gran mesura a la valoració que l’espectador farà del 

personatge. 

o Trets artificials constituïts pels complements de la persona com són la roba, la 

manera de pentinar-se o maquillar-se o altres que el puguin identificar. 

- La situació: Format pel context i entorn on es desenvolupa el personatge, així com les 

seves postures, posicions i disposició en relació a altres personatges. 

- L’acció i el diàleg: 

o L’acció, que s’expressa mitjançant l’actuació física, els gestos i moviments 

corporals. Pot ser: 

 Interna: Són els pensaments i sentiments dels personatges 
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 Lateral: El que succeeix a l’entorn on el personatge duu a terme l’acció 

 Latent: L’acció que no es veu a pantalla, però que l’espectador sap que 

està succeint.  

o La paraula, que identifica, individualitza i personalitza el personatge i expressa 

el seu estat d’ànim. També aspectes com l’accent, el volum i to de veu. 

 

Si bé hi ha molts models de caracterització, els principals autors coincideixen que amb l’anàlisi 

d’aquestes tres dimensions bàsiques que formen la caracterització del personatge es serà 

capaç d’entendre el personatge i les seves conductes. La caracterització doncs “contribuye a la 

comprensión generalizada del mensaje” (Férnandez Díez, 1998:232). 

 

 Tipus de caracterització  

Les maneres de presentar el personatge a l’espectador i, per tant, de caracteritzar-lo, són 

diverses, però en destaquen dues de principals. Álamo (2006) ens les explica: 

- Caracterització directa: Es descriuen els atributs físics, socials i psíquics des d’un punt 

de vista estàtic que es fa generalment al principi de la narració. Aquest tipus de 

caracterització és més freqüent en l’obra literària i no tant en l’audiovisual. En aquest 

cas, les fonts d’informació poden anar donades per diferents mètodes:  

o El personatge ofereix informació de sí mateix a l’espectador. 

o Un altre personatge dóna la informació del personatge principal. Aquesta 

transmissió es veurà condicionada pel personatge que dóna la informació. 

o La presentació del personatge es fa mitjançant un narrador omniscient. 

o Es combinen diferents mètodes dels anteriors per presentar al personatge.  

- Caracterització indirecta: Es realitza la descripció de manera dinàmica, és a dir al llarg 

de l’acció i, en general, mitjançant referències, com poden ser converses, gestos o tics. 

 

La caracterització dels personatges de Juego de Tronos es realitza de manera indirecta ja que, al 

tractar-se d’una narració audiovisual, anem descobrint els trets identificadors al llarg de les 

situacions, actuacions i converses en què es veuen involucrats. 

 

 El temperament i  el caràcter en la caracterització 

El temperament i el caràcter són dos dels tres atributs psicològics més importants en la 

caracterització del personatge que serviran per entendre millor el comportament d’aquest. 

Aquests dos principis són integrants bàsics de la personalitat de l’ésser humà i és important 
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distingir-los. El temperament per una banda és innat, genètic i, per tant, no s’escull, mentre 

que el caràcter es va forjant gràcies a la suma de diversos defectes i virtuts que van millorant o 

empitjorant amb el temps (Galán Fajado, 2007). Tal com la mateixa autora explica, s’han 

elaborat diverses classificacions sobre el temperament. Escalonilla (2001) defineix quatre 

temperaments bàsics: el sanguini, el colèric, el flemàtic i el melancòlic. Tot i això, és difícil 

poder distingir-los, ja que la hibridació d’aquests és molt comuna en la vida real i més en la 

ficció. També Jung (1964) estableix quatre tendències de temperament de l’individu 

(intel·ligència, sensibilitat, percepció i intuïció) que, combinades, donen lloc a vuit arquetips 

psicològics. Serà, però, la recopilació i el posterior sistema i classificació que faran Hirish i 

Kummerow (1998) sobre la personalitat el què farà més complerta  aquesta investigació. La 

classificació que proposen aquests autors es divideix en diferents subapartats, tal com presenta 

Galán Fajado (2007:60): 

 

Preferències 

d’energia 

Extravertits Aquells que dediquen la major part de la seva energia 

al món exterior. 

Introvertits Dediquen majoritàriament la seva energia al món 

interior. 

Preferències 

d’atenció  

Sensorial Es prefereix fer cas i dedicar tota l’atenció a allò que es 

pot percebre directament mitjançant els cinc sentits.  

Intuïtiu Es centra l’atenció també en allò que podria ser, 

encara que no s’hagi verificat que existeix 

Preferències per 

prendre decisions 

 

Racional Es decideix de manera lògica i objectiva. S’organitza la 

informació des d’aquest punt de vista 

Emocional Es decideix tenint en compte la personalitat i l’escala 

de valors. 

Preferències de 

vida o de mode 

de vida 

Qualificadora Forma de vida planificada i organitzada. 

Perceptiva Estil de vida més espontani i flexible. 

Taula 2. Font: Galán Fajado (2007:60) 

 

La combinació d’aquestes preferències serà doncs el què ens mostrarà el temperament comú 

en el personatge, fet que ens ajudarà en la seva caracterització. D’acord amb aquesta taula 

s’analitzarà el temperament dels personatges de Juego de Tronos. 
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3.2.4. Tipologies de personatges 

Un cop feta la caracterització tindrem personatges molt variats i amb diferents objectius a la 

narració, és a dir, tipus de personatges. Tot i que hi ha, però, moltes tipologies i maneres de 

classificar el personatge, a continuació es defineixen breument els tres tipus més bàsics. 

 

 El personatge principal 

El personatge principal és, segons Egri (2009), aquell que compleix una funció de líder a la 

història, que crea el conflicte i que permet que la narració avanci i no es quedi estàtica. La 

motivació d’aquest personatge és tan gran que per sí sola ja és el motor de la història. 

“Without a pivotal character there is no play”1 (Egri,2009:106). Cal destacar que en cap cas el 

protagonista decideix ser-ho, sinó que, en relació a la situació que troba dins o fora seu, es veu 

obligat a actuar. És a dir, que està forçat a ser el personatge principal, ja que tenen quelcom pel 

què lluitar: honor, salut, diners, protecció, poder, venjança o passió. És important mencionar 

que en les narracions ens podem trobar més d’un personatge principal. Serà, doncs, entorn a 

aquest que “todos los [otros] personajes actúan, de uno u otro modo, como ayudantes u 

oponentes del protagonista y todos han de cumplir una función en la trama, contribuyendo al 

desarrollo de la historia narrada.” (Fernández, 1998:231). Diversos personatges es poden 

considerar com a principals a Juego de Tronos: Eddard Stark, Jon Nieve, Tyrion Lannister, 

Daenerys Targaryen o Arya Stark. 

 

 L’antagonista  

Qualsevol personatge de la narració que s’oposi a les accions i aspiracions del personatge 

principal es considera un opositor o antagonista. Aquest és contra qui el principal destinarà 

generalment tota la força i recursos per abatre’l. L’antagonista doncs ha de ser suficientment 

fort per poder fer front al principal ja que si la lluita no és igualitària la narració és poc 

interessant i es crea poc conflicte. Egri (2009) té clar que “the protagonist and the antagonist 

must be dangerous foes to each other”2 (Egri, 2009:113). Cersei per exemple serà un clar 

antagonista del personatge protagonista d’Eddard Stark. 

 

 

 

                                                           

1Traducció: Sense un personatge protagonista no hi ha joc. 

2 Traducció: El protagonista i l’antagonista han de ser perillosos entre sí. 
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 Personatges secundaris 

Els personatges secundaris són aquells que es relacionen amb el protagonista o l’antagonista i 

acompleixen una funció dins la narració, però no són el motor de la història principal. 

Bàsicament existeixen per necessitats de la narració, l’acció i l’argument, i desenvolupen un 

paper complementari del protagonista o antagonista (Fernández Díez, 1998). Sí que tenen una 

funció, però, des del punt de vista de la narratologia: “son signos generadores de realismo, 

cumplen funciones de contraste” (Ezquerro, 1993:50). Segons aquesta autora, aquests 

personatges solen ser un reflex de l’espai social on el protagonista o l’antagonista es relacionen 

amb ell. Per exemple, en l’entorn laboral ,podem trobar un company de feina que acompleixi la 

funció de personatge secundari però, alhora, aquest ens estarà il·lustrant i acostant a una 

realitat social del principal (Ezquerro, 1993). Ygritte és el clar exemple de personatge secundari 

que ensenya a un principal, Jon Nieve, la realitat de la seva societat. 

 

 Denominacions especials per personatges audiovisuals  

Hi ha certs tipus de personatges dins la narració audiovisual molt habituals que adopten 

funcions molt concretes dins la història. A continuació se’n citen els més comuns definits per 

Fernández Díez (1998): 

- Personatge principal d’interès romàntic: es tracta d’un personatge que genera una 

subtrama amb una història amorosa que està relacionada amb la principal i que, 

generalment ,acaba guanyant protagonisme dins la trama principal. 

- Personatge confident: és aquell amb el qual el protagonista manifesta i revela els seus 

sentiments, emocions i pensaments més profunds ,definint així part del seu caràcter. 

Aquest recurs és molt necessari, ja que en la narració audiovisual certs aspectes 

podrien no aparèixer pel fet de no haver-hi un narrador omniscient. Per exemple, 

Samwell Tarly és un clar personatge confident de Jon Nieve.   

- Personatge catalitzador: són personatges que provoquen l’espurna que encén la flama, 

és a dir, aquell succés, punt d’inflexió, que impulsa una nova acció del protagonista. 

Per exemple ho són Joffrey Baratheon  o Tywin Lannister. 

- Personatge de massa o pes: personatges secundaris sense massa rellevància en la 

història principal però que creen l’ambientació i contextualitzen l’acció del principal. 

 

3.2.5. Els personatges a Juego de Tronos  

El tractament dels personatges es presenta com un dels pilars fonamentals en l’èxit de l’obra 

de Martin. Són nombrosos els teòrics que han reflexionat sobre l’obra d’aquest autor i han 
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arribat a aquesta conclusió. Aguierre (2012:98) afirma que “no es la magia que atrapa al lector 

[…] sino la humanidad de los personajes, sus ambigüedades, la forma en que se tambalean 

entre el bien y el mal, sus tradiciones, errores, esperanzas y transformaciones”. L’encert de 

Martin és crear uns personatges propers que, igual que qualsevol ésser humà, tenen  debilitats, 

ambigüitats i s’equivoquen, a diferència de l’heroi típic que sol ser sempre bo i sap què ha de 

fer en tot moment pel bé comú. Aquests personatges, que s’acosten molt més a la nostra 

realitat,  provoquen que l’espectador s’endugui sorpreses: “Personajes que al principio parecen 

buenos se comportan de forma despreciable, y aparentes villanos se vuelven personajes 

adorables con el paso del tiempo” (Miller, 2012:15). A més a més, cal sumar-hi el tractament 

moral que es desenvolupa en relació a aquests. Igual que l’ésser humà, els personatges de 

Martin s’acullen a una moralitat pròpia, un fet que els fa molt interessants a ulls dels 

espectadors. “Readers often cite the moral complexity of the novels as being a key part of their 

enjoyment, alluding to characters painted in “shades of gray”3 (Jacoby, 2012:x). ). D’aquesta 

manera, com s’ha comentat amb anterioritat, l’autor s’allunya d’una narració sense un rerefons 

moral o com “previous works of epic fantasy tended to operate with a straightforward moral 

compass where the antagonist was some variety of evil “Dark Lord” and the protagonist were 

defined by their opposition to this evil character based on their obvious moral goodness”4 

(Jacoby, 2012:x). Aquest tractament complex dels personatges dista molt de les altres novel·les 

fantàstiques com El Senyor dels Anells. “A Martin le interesan más los personajes grises, con 

conflictos morales. En el mundo de Tolkien los orcos, vestidos de negro, deformes y feos, 

caracterizan el mal, mientras sus héroes son atractivos” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:245). A 

tot això també cal afegir-li el tracte d’estereotips que es troben en el  dia a dia de la sèrie, ja 

siguin de gènere, físics, de raça o d’edat. Aquest tractament i caracterització dels personatges 

s’ha transmès de manera magistral a l’adaptació televisiva de David Benioff i D.B. Weiss, els dos 

productors executius de la sèrie. Així, totes les opinions recollides anteriorment pels analistes 

de l’obra són perfectament extrapolables a les quatre temporades emeses. 

 

 

 

 

                                                           

3 Traducció: Els lectors sovint citen la complexitat moral de les novel·les com una part clau de la diversió 
envers aquestes, al·ludint als caràcters pintats en tons grisosos.  

4 Traducció: Les obres de fantasia èpica anteriors tendien a operar amb una brúixola moral senzilla on 
l’antagonista era una varietat del mal “Senyor de les Hombres” i el protagonista era definit com 
l’oposició a aquest personatge malvat, basat en la seva bondat moral evident.  
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 MORAL I ÈTICA APLICADA 

3.3.1. La definició de moral  

El terme moral prové del terme llatí morlis derivat de la paraula mos que significa “costum” en 

aquesta llengua (Vallmajó, 2008). També s’entén com el “conjunt de judicis relatius al bé i al 

mal, destinats a dirigir la conducta dels humans” (Vallmajó, 2000). D’altra banda, per la filòsofa 

Adela Cortina “la moralidad es un fenómeno sumamente complejo que permite ser descrito 

desde distintos puntos de vista” (Cortina, 2013:40)  per això en farà una definició més extensa 

tenint en compte aquests diversos punts de vista. Tot i això basarem bona part de la 

conceptualització del terme en l’estudi d’aquesta autora, filòsofa valenciana amb nombroses 

publicacions sobre el tema, ja que, a pesar de la seva extensió, presenta uns conceptes clars i 

entenedors. 

 

A l’hora de definir el terme Cortina (2013) diferència moral segons quina categoria gramatical 

adopti la paraula. La paraula moral com a substantiu es refereix a un “conjunto de principios, 

preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e ideales de vida 

buena [...] propio de un determinado colectivo humano de una época” (Cortina, 2013:14). 

Aquesta serà la definició de moral que entendrem al llarg d’aquesta investigació. Moral doncs 

serà un conjunt de “normes” que regiran les nostres accions a la vida i que les adoptarem 

d’acord amb els nostres propis principis, però també influenciats pel context i el col·lectiu en el 

qual ens desenvolupem. En aquest punt cal fer especial menció a la diferència entre moralitat i 

normes jurídiques, ja que es podria arribar a la incorrecta equiparació entre els dos termes. Per 

això cal mencionar una de les principals característiques de moral: són normes que l’home 

s’autoobliga, és a dir, una obligatorietat interna i no externa ,com en les normes jurídiques 

(Cortina, 2013). 

 

Adoptant la forma de substantiu, “moral” també pot concebre altres significats com: un 

conjunt de conviccions personals, un estat d’ànim produït pel caràcter, les diverses teories i 

doctrines de la història o la dimensió humana que ens obliga a prendre dedicions i justificar-les 

(Cortina, 2013). Quan el terme moral adopta la categoria gramatical d’adjectiu, té 

principalment un significat: com a contrari d’immoral, és a dir, usada com a classificatòria de 

com és la conducta. Per exemple quan diem que “algú s’ha comportat o ha actuat de forma 

moral” estem fent una classificació de la seva conducta (Cortina, 2013). En aquest treball 

utilitzarem sovint moral i immoral com a adjectiu de les accions que duen a terme els 
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personatges de la sèrie analitzada. Per tant Cortina (2013) defineix una sèrie de premisses que 

sempre comporta la moralitat: 

- La moralitat té com a objectiu la realització d’una vida bona i feliç. 

- La moralitat és l’ajustament d’unes normes específicament humanes. 

- La moralitat constitueix l’aptitud per la solució pacífica de conflictes. 

- La moralitat és l’assumpció de les virtuts pròpies de la comunitat a la qual es pertany i 

d’uns principis universals que ens permetran avaluar críticament la pròpia concepció 

moral així com d’altres.  

 

“La ética y los códigos morales le son necesarios al hombre a causa del conflicto entre la 

inteligencia y el impulso” (Russell, 1984:15). Per aquest autor els homes, igual que els animals, 

són éssers plens d’impulsos i passions, però és gràcies a la seva intel·ligència i capacitat de 

raonament que entenen que la seva felicitat serà més completa si en alguns casos les seves 

passions són controlades i frenades en detriment d’altres. 

 

3.3.2. La definició d’ètica  

Cal diferenciar el terme ètica de moral. L’ètica és “la reflexió de la moral” (Vallmajó, 2000). 

També Cortina (2013) defineix l’ètica com una “disciplina filosófica que constituye una reflexión 

de segundo orden sobre los problemas morales” (Cortina, 2013:21) i Kropotikin (1978) l’entén 

com una disciplina científica concreta “que tiene la finalidad de guiar a los hombres en sus 

actividades prácticas” (Kropotikin, 1978:5). Les dues disciplines, moral i ètica, són distingibles 

perquè una guia les accions de l’home i l’altre reflexiona sobre el marc que guia aquestes 

reflexions. Cortina (2013) explica les funcions de l’ètica: 

- Aclarir el que és moral i els seus trets característics. 

- Fonamentar el moral. Descobrir quines raons són les que porten a l’home a la 

necessitat d’un codi moral i a viure seguint aquest codi. 

- Aplicar als diferents àmbits de la vida els resultats obtinguts de la reflexió sobre la 

moral i no codis morals imposats dogmàticament o sense cap tipus de reflexió. 

 

3.3.3. Principals teories ètiques de la història.  

 El sorgiment de la moral 

La moralitat, i per tant l’estudi d’aquesta, l’ètica, fou ja present en el pensament i les reflexions 

dels principals filòsofs de l’antiga Grècia i Roma com Sòcrates (470-399 aC) i Aristòtil (384-322 

aC). Tot i que va ser en l’antiga Grècia que es van desenvolupar aquestes primeres reflexions 
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d’ètica, el seu origen cal buscar-lo més enllà en el temps. Es creu que la moral neix amb el pas 

de la individualització de l’home a la socialització, és a dir, el pas que fa l’home de viure amb els 

seus familiars més propers a viure en societat i en una comunitat més nombrosa i ser-ne 

conscient. És en aquest sentit on la moral té una lògica de ser, ja que en una societat que viu 

col·lectivament són necessàries unes conductes normades o prescripcions que regeixin la vida 

de les persones i que afavoreixin sempre a la comunitat en què és viu. La moral primitiva es 

caracteritzava per reduir l’individu a la col·lectivitat, és a dir, s’esborrava tot interès per la 

individualitat de cada persona i el que realment importava era la societat. Es considerava bo tot 

allò que beneficiava el grup, a la seva supervivència i unió: l’ajuda i la solidaritat, així com la 

defensa envers els enemics i les revenges per ofenses. Per altra banda, es considerava 

moralment dolent la covardia o la indiferència pels interessos de la tribu. Igualment la moral 

primitiva es basava i es mantenia gràcies als costums (La moral a través del tiempo, 2008). Tot i 

això, com el filòsof alemany Hegel (2005) explica, se li atribueix a Sòcrates (470-399 aC) l’estudi 

de l’ètica com a disciplina filosòfica: “uno de los grandes méritos de Sócrates es el haber 

introducido la ética como una nueva intención de la filosofía, que hasta entonces sólo se 

preocupaba de investigar la naturaleza” (García González citant Hegel, 2006:217). 

 

Al llarg de la història de la filosofia, la moral ha estat tema de debat, reflexió i preocupació per 

més d’un filòsof. Entre ells destaquen Sòcrates, Plató, Aristòtil, Epicur, Tomàs d’Aquino, Kant, 

Stevenson, Hume, Mill, Habermas i Kohlberg com a més importants. La finalitat d’aquest treball 

no és fer un estudi relacionat amb l’ètica i la reflexió moral de manera profunda , però sí que, 

al tractar el tema de la moralitat, s’ha cregut convenient establir en els antecedents els  

principals corrents ètics que han estat més importants en la història de la humanitat. Aquestes 

teories ètiques, segons explica Cortina (2013), tenen com a objectiu explicar el fenomen de la 

moralitat en general i respondre algunes preguntes sobre l’existència de la moral, el perquè 

orientem les nostres vides mitjançant una concepció moral o perquè un codi moral és millor 

que un altre. Així doncs, la visió d’aquestes teories permetrà establir una base teòrica ferma i 

conscient per desenvolupar la part moral del treball. S’han reduït les principals teories ètiques 

a cinc: l’intel·lectualisme moral, l’eudemonisme, el formalisme, l’emotivisme i l’utilitarisme ja 

que s’ha cregut que eren les que han sigut més importants  en la història del pensament. Els 

dos primers corrents formen part de la filosofia moral clàssica, entenent així la que es va 

desenvolupar a Grècia, mentre que els altres corrents formen part de la filosofia moral 

moderna, que consta de teories formulades entre 1600 i 1800. (Rawls, 2007). 
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 L’intel·lectualisme moral  

Aquest corrent ètic és plantejat per primera vegada pel pensador grec Sòcrates (470-399 aC), 

que, tal com s’ha vist, fou el primer filòsof al qual se li atribueix la introducció de l’ètica com a 

disciplina filosòfica (García González, 2006). La teoria exposa que només actuen immoralment 

aquelles persones que desconeixen què és el bé, és a dir, que el coneixement del bé, com a 

únic requisit, comporta obligatòriament fer-lo i per tant fer accions moralment bones. 

(Vallmajó, 2008). Per aquesta raó Sòcrates (470-399 aC) creu que l’acció que realitzarà l’home 

va eternament lligada al saber i al coneixement. I s’afirmarà que “el hombre no actúa mal 

voluntariamente, sino por su ignorancia” (García González, 2006:212). Això farà que per aquest 

corrent teòric no existeixin persones bones o dolentes, sinó persones sàvies o ignorants. 

 

 Eudemonisme 

Aquest corrent teòric és defensat per primera vegada per Aristòtil (384-322 aC). El filòsof grec 

creu que tota acció sempre té una finalitat, però que les finalitats són diverses i jeràrquiques , i 

que existeix una única finalitat que l’ésser humà vol aconseguir amb els seus actes: la felicitat.  

L’eudemonisme té com a premissa més important considerar la felicitat com  la finalitat de la 

vida humana. Per això per Aristòtil (384-322 aC) el més important serà trobar la felicitat i els 

actes i accions que es dugin a terme seran moralment bons si s’acosten a trobar aquesta 

finalitat. Però, què considerarà Aristòtil felicitat? Cal distingir què hi ha finalitats (béns) externs 

com poden ser la riquesa, els honors o la fama que no són més que un mitjà per aconseguir la 

felicitat. També considera que hi ha béns del cos com poden ser la salut, el plaer o la integritat, 

i béns de l’ànima, com serien la contemplació o el saber. És a dir, l’home aconseguirà la felicitat 

amb el que s’ha anomenat béns de l’ànima: el saber, la raó, el coneixement de la naturalesa, 

etc. Per això tots els actes amb una finalitat (bé) tindran com a fi últim aconseguir aquesta 

felicitat que produeix la vida contemplativa. 

 

 Formalisme 

Kant (1724-1804) considerà que les ètiques que ordenaven i prohibien les accions en funció 

dels objectius, d’interessos individuals i aliens a la raó, eren interessades, ja que promovien 

accions en funció de la recompensa o la gratificació que se’n podia treure (ed. Garrido 

González, 2009). Per aquesta raó Kant (1724-1804) creurà en una ètica formal, és a dir, una 

ètica que “no ens ha de dir què hem de fer, sinó com hem de fer-ho” (Vallmajó, 2008:259). Per 

tant, aquest tipus d’ètica que defensa Kant (1724-1804) no té la intenció de ser una llista de 

normes i preceptes que s’hagin de seguir, com han estat les ètiques del passat, sinó una sèrie 
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de directrius per comportar-nos correctament. Un altre fonament d’aquesta ètica és que ha de 

ser universal, és a dir vàlida per totes les persones independentment dels seus propis 

interessos. “La llei o norma moral no pot venir imposada des de fora (ni per la natura ni per 

l’autoritat civil...) sinó que ha de ser la raó humana la que s’ha de donar a ella mateixa una llei” 

(Vallmajó, 2008:264). Finalment, en el marc d’aquesta teoria ètica, el filòsof també introdueix 

el concepte de l’imperatiu categòric, el que podríem traduir com a mandats incondicionals que 

“actuen de manera que la seva acció pugui convertir-se en norma universal” (Vallmajó, 

2008:264) que no depenen de cap finalitat. Kant (1724-1804) formula l’imperatiu categòric 

següent: “actua de manera que la teva acció pugui convertir-se en universal” (Vallmajó, 

2008:264). 

 

 Emotivisme 

David Hume (1711-1776) s’allunya del corrent racional que totes les teories ètiques havien 

postulat i defensa “las emociones o pasiones y los sentimientos como fundamentos de la vida 

moral” (El emotivismo de David Hume, Martínez López). En aquest sentit, doncs, per 

l’emotivisme les emocions i sentiments seran sempre la raó principal de les nostres accions. Si 

bé Hume (1711-1776) accepta que darrere d’una acció sempre hi ha un raonament previ, 

matisa que aquests raonaments són sempre “motivats  per creences en les quals hi tenen un 

pes fonamental les emocions” (ed. Garrido González, 2009:241). “Para Hume la moralidad es 

un tipo de experiencia diferente a la experiencia lógico-matemática o a la experiencia 

meramente empírica” (El emotivismo de David Hume, Martínez López), ja que per ell els judicis 

ètics no sorgiran, com s’ha dit, de la racionalitat, sinó en darrer terme totes les nostres accions 

es veuran afectades i motivades pels sentiments que sentim d’atracció o adversió envers certa 

acció. Per aquesta raó els sentiments de plaer i dolor seran la base dels judicis morals. 

  

 Utilitarisme 

L’utilitarisme és una ètica relativament propera a l’eudemonisme d’Aristòtil (384-322 aC). 

Aquesta ètica, com el seu nom indica, creu que tot allò que dóna plaer ha de ser útil (El 

emotivismo de David Hume, Martínez López). Stuart Mill (1806-1873) i Jeremy Bentham (1748-

1832) en van ser els màxims teòrics. Segons aquests filòsofs la finalitat humana, com deia 

Aristòtil (384-322 aC), és la felicitat o plaer. Per aconseguir aquesta finalitat “les accions i 

normes han de ser jutjades d’acord amb el principi d’utilitat o de màxima finalitat” (Vallmajó, 

2008:265). Els utilitaristes, però i, a diferència de l’eudemonisme, creuran que la felicitat com a 

finalitat no és personal, sinó que es refereix a la felicitat pel major nombre de persones 
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possibles, com a un bé comú o general (Vallmajó, 2008). Per aquesta raó es valoraran les 

accions segons la seva capacitat de fer feliç o donar plaer al màxim de persones possibles, el 

que s’anomena principi d’utilitat. Mill (1806-1873) també farà una distinció dels plaers, ja que 

no tots són iguals ni igual de desitjables, i d’aquí sorgeix la seva famosa frase “Prefereixo ser un 

Sòcrates insatisfet que un porc satisfet” (El emotivismo de David Hume, Martínez López). 

 

3.3.4. Els codis morals 

Molt relacionat amb el tema de la investigació que aquí ens ocupa són les concepcions morals. 

La RAE defineix el mot concepció com “formar una idea, hacer concepto de algo”. Per tant 

podem entendre que la concepció moral és la idea i el conjunt de normes morals concretes que 

es donen com a vàlides per un individu o col·lectiu concret. Tots els codis morals estan formats 

per normes, mandats, prohibicions, pautes de conducta, permisos, etc. que tenen la funció de 

guiar les accions de l’home. Cada concepció creu que la seva pauta de normes és la que 

orientarà de forma més correcta  la vida de l’home (Cortina, 2013). 

 

En el món on ens trobem hi ha una immensa varietat de codis morals als quals podem 

atendre’ns, tants com cultures, religions o societats. “En vista de la diversidad de códigos 

morales no podemos decir que un tipo de actos son correctos o que otro tipo de actos son 

incorrectos, a menos que hayamos encontrado primero el modo de decir que algunos códigos 

son mejores que otros” (Russell, 1984:40). Tot i això en la societat on l’home desenvolupa la 

seva vida quotidiana sempre sol haver-hi un codi moral dominant i establert ,que sol ser el que 

normalment s’adapta, ja que l’educació rebuda per la pròpia família hi porta. Cortina (2013)  

però aposta per creure que “no es seguro que la investigación ética pueda llevarnos a 

recomendar un único código moral como racionalmente preferible, dada la complejidad del 

fenómeno moral y dada la pluralidad de modelos” (Cortina, 2013:22). És, doncs, aquesta la clau 

per entendre la moral segons molts pensadors. Entendre que no hi ha un codi moral universal 

sinó diferents situacions i aspectes que determinen un codi moral o un altre. 

 

 Els judicis morals  

Hi ha diversos termes relacionats amb els codis morals. Entre ells destaca el judici moral que 

“pueden considerarse, en general, como prescripciones, esto es, como expresiones destinadas a 

servir de guía para la conducta propia y como patrón o medida de valor o desvalor de la 

conducta ajena” (Cortina, 2013:123). En la nostra vida diària s´emeten constantment judicis 

morals com per exemple el famós “això és injust”. En aquest tipus d’oracions el que s´està fent 
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doncs és emetre un judici moral, dictar si una acció o situació és correcta o incorrecta, bona o 

dolenta, en relació al codi moral acceptat per la persona emissora. 

 

Segons Russell (1984:41) “lo “correcto” y “lo incorrecto” no tienen un mismo nivel en la 

valoración general; lo incorrecto es más primitivo y sigue siendo el concepto más categórico. 

Para ser un buen hombre sólo hay que abstenerse del pecado; no se necesita ninguna acción 

positiva”. El que Russell vol dir és que quasi sempre que es porta a terme una acció incorrecta 

emetem un judici moral qualificant-la com a tal mentre que, en general, sempre que una 

persona s’abstingui de fer accions incorrectes no la qualificarem com a tal, encara que 

realment no estigui fent cap acció correcta quan sí la podria fer. Lligat amb els dos conceptes 

tindrem el de bo i dolent. Segons el mateix autor, l’acció o conducta correcta serà una finalitat 

per fer el bé, mentre que la incorrecta portarà inevitablement a quelcom dolent. El bé és el 

màxim objectiu a assolir en qualsevol codi moral, mentre que el dolent és allò a evitar. 

(Rusell,1984). Tot i que hi ha diferents nivells del bé i del dolent i caldria entrar en un profund 

debat, en la present investigació entendrem com a accions que fan el bé totes aquelles que no 

fan mal o afecten cap persona o col·lectiu, mentre que aquelles que perjudiquen algú es poden 

considerar dolentes. Tanmateix veurem com les accions injustes creen major record i postulen 

els personatges com a més immorals que aquells que fan accions justes. 

 

 Persones morals i persones amorals  

“La ética i los códigos morales le son  necesarios al hombre a causa del conflicto entre la 

inteligencia y el impulso.” (Russell, 1984:41). És doncs possible que alguna persona sigui 

amoral? Segons els diversos autors estudiats s’arriba a la conclusió que aquest fet és possible, 

però molt rar. Segons Vallmajó (2000) és possible que l’home tanqui els ulls davant dels fets i 

les situacions que l’envoltin i “passi” sense cap tipus de justificació de les seves accions 

mitjançant un codi moral. En aquest sentit, però, la consciència moral hi jugarà en contra. 

Podríem definir la consciència moral com aquesta capacitat únicament humana que ens fa 

capaços de distingir entre allò bo i allò dolent, entre l’incorrecte i el correcte. Aquesta 

consciència, diferent en cada persona, està formada pel conjunt interioritzat de les normes del 

codi moral que hem acceptat (Vallmajó, 2000). La consciència moral és la que ens provoca la 

satisfacció o el malestar i incomoditat després d’haver realitzat una acció si aquesta s’ajusta al 

nostre codi ètic o, per contra, actua en contraposició a aquest. Per tant, el mateix Vallmajó 

(2000) defineix que hi ha quatre tipologies de persones en relació a la posició moral que 

adoptin: 
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- La persona moral: es té en compte el codi moral i es respecten i raonen les seves 

accions segons la justificació envers aquest. És important destacar que aquelles 

persones que són morals les podem distingir segons el plantejament de Rachels 

(2007:34) per la seva conducta respecte a l’acció: 

“Un agente moral responsable es alguien que se preocupa imparcialmente por los 

intereses de cada uno de quienes se verán afectados por lo que hace; alguien que 

distingue cuidadosamente los hechos y examina sus implicaciones; alguien que acepta 

principios de conducta sólo después de analizarlos con cuidado para estar seguro de 

que son firmes, alguien que está dispuesto a escuchar la razón incluso cuando esto 

significa que tendrá que revisar sus convicciones previas y, finalmente, alguien que está 

dispuesto a actuar siguiendo los resultados de su deliberación.” 

- La persona immoral és la que, tot i tindre coneixement del codi moral establert en la 

societat on viu no respecta les normes proposades i posa el seu interès per sobre. 

- Les persones amorals són les que no senten la necessitat de justificar i atendre les 

seves accions en el marc d’un codi moral i que, conseqüentment, són indiferents 

davant de la qüestió moral.  

- La persona desmoralitzada és aquella que, tot i haver après i assumit un codi moral, 

per diversos factors ja no regeix els seus actes mitjançant aquest.  

 

A Juego de Tronos ens pot definir almenys un personatge en cadascuna d’aquestes categories. 

El que no és tan segur és si alguns personatges de la sèrie tenen consciència moral després de 

realitzar actes immorals. 

 

3.3.5. L’axiologia: L’estudi dels valors  

La disciplina filosòfica que estudia els valors es coneix com l’axiologia, una disciplina que 

emergeix i agafa importància a partir de la segona meitat del s.XIX. A continuació es donaran 

les pinzellades fonamentals que ens serviran per comprendre la base de la investigació. 

Frondizi (1972) defineix els valors en l’àmbit de l’ètica com a meres qualitats que s’atribueixen 

a objectes físics però també abstractes com pot ser una acció , i que fan que aquests siguin un 

objecte preuat. El teòric de l’educació Cruz Pérez (2008) sintetitzarà diferents definicions i 

entendrà els valors “como cualidades de la realidad material humana que nos permiten preferir 

aquellas manifestaciones de la realidad que son o nos parecen óptimas” (Cruz, 2008:105). Els 

valors tenen diverses característiques fonamentals; aquí, però, nomenarem les tres més 

importants segons Vallmajó (2008): 
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- Són de caràcter ideal, ja que ens assenyalen el que pensem que seria el millor, més 

valuós i digne de ser assolit.  

- Tenen polaritat, és a dir, tots els valors constitueixen parelles d’oposats en els quals hi 

ha els de caràcter positiu, anomenats valors, i els de caràcter negatiu, anomenats 

disvalors o antivalors. 

- Són jeràrquics i, per tant, es poden ordenar.  

“El mundo de los valores no sólo es espinoso, sino también muy variado, porque existen 

distintos tipos de valores de los que echamos mano para acondicionar nuestra existencia” 

(Cortina, 1998:224). D’aquesta manera podem trobar els valors estètics com la bellesa, els 

valors religiosos com el sagrat o el transcendent, els valors de salut, els intel·lectuals com el 

coneixement, els d’utilitat, etc. (Cortina, 1998).  En aquesta investigació, tot i tocar diverses de 

les tipologies esmentades, ens interessaran sobretot la categoria dels valors morals, dels quals 

tractarem durant tota la investigació. Aquests valors Cortina (1998) els distingeix per: 

a. Dependre específicament de la llibertat humana.  

b. Impossibilitat d’atribuir-se a animals, plantes o objectes inanimats. 

c. La falta d’aquests valors comportaria una falta d’humanitat en la persona.  

Tal com la mateixa autora afirma “de estos valores surgen, obviamente, principios morales 

universales que orientan la conducta hacia su promoción y su respeto.” (Cortina, 1998:109). 

Així doncs és fàcil entendre que els valors donen sentit a les normes morals, ja que aquestes 

apel·len a ells quan es fa una sentència (Vallmajó, 2008). Dins del grup dels valors morals cal fer 

menció també als anomenats valors universals, un conjunt de valors morals que es consideren 

que són o haurien de ser sostinguts per qualsevol codi moral. Molts dels valors que regeixen el 

nostre codi moral es consideren universals ja que, a causa de la globalització, han estat 

acceptats i defensats per una bona part de la població mundial. 

 

 Jerarquia de valors 

Com s’ha comentat, una de les característiques fonamentals dels valors és la jerarquia, és a dir, 

la capacitat que tenen aquests per ordenar-se. Aquesta propietat ens permet comparar valors, 

establir prioritats i així donar una orientació a la persona quan aquesta hagi de decidir davant 

d’una acció quin és el millor valor que cal  aplicar (Silva, 2014). El problema en la jerarquització 

rau en què hi ha múltiples criteris que cal assumir per establir una classificació. Max Scheler i 

Nicolai Hartmann (1925) són els únics filòsofs que han establert uns criteris (duració, 

divisibilitat, fonamentació, satisfacció i relativitat) àmpliament acceptats per la comunitat 

didàctica que, combinant amb els dos paràmetres altura i força, han permès classificar tots els 
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valors segons la seva importància. Aquesta taula estableix una jerarquització de tots els valors 

(no només dels ètics i morals, que són els que ens interessen). No es pot comentar encara la 

classificació perquè primer és important comprendre les variables d’altura i força, que seran 

utilitzades en la taula de valors ètics que guiarà aquesta investigació. 

 A l’eix horitzontal se situa la força. La força ens determina amb quina importància és necessari 

complir un valor. És a dir si un valor se situa al punt 1 serà menys necessari complir-lo que un 

valor que se situï al punt 10, el qual serà molt important i necessari que el complim. A l’eix 

vertical se situa l’altura. Aquesta variable defineix el mèrit de complir el valor, és a dir si el valor 

és situa al punt 1, el mèrit serà baix i, per tant, molt fàcil de complir ,mentre que si un valor es 

posiciona al punt 10, el seu compliment tindrà un gran mèrit (Méndez, 2007). 

 

3.3.6. La Taula de Valors Ètics  

La taula de valors ètics sorgeix de l’estudi que duu a terme José María Méndez (2007), 

fundador i president de l’Associació d’Estudis d’Axiologia. Méndez descriu que són pocs els que 

s’han atrevit a dur a terme una classificació dels valors ètics. Per això es planteja elaborar una 

taula de valors ètics basant-se sempre des de la lògica. Méndez (2007) entendrà per lògica 

aquelles veritats que tothom accepta, com s’ha comentat en l’exemple anterior: matar és pitjor 

que robar. D’aquesta manera l’autor proposa una taula amb un total de 28 valors positius i uns 

28 negatius. 

 

 Els valors de la taula 

A continuació passarem a concretar què s’entén pels valors que estan situats a la taula. Els 3 

valors positius al nivell 1 són el respecte, la justícia i l’autodomini, ja fets servir des de temps, 

dels romans com a grans valors ètics, mentre que els seus homòlegs negatius seran la violència, 

la injustícia i la incontinència. A partir d’aquests es van concretant els valors que es troben a 

Taula 3. Elaboració pròpia a partir de Méndez (2007). 
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cada nivell. Per no allargar innecessàriament el text les definicions específiques de cada valor 

es recull als annexos d’aquest treball. Aquí només es defineixen els tres paràmetres dels valors 

positius i negatius del nivell 1 que proposa Méndez (2007): 

 

Valors positius: 

- Respecte: Consisteix en no fer mal a ningú, refrenar els instints agressius. 

- Justícia: Donar a cada persona allò que li és legítim i complir amb el deure propi. 

- Autodomini: Viure humilment, reprimint ostentacions i egoismes. 

Valors negatius: 

- Violència: Agressivitat i utilització de la força no pacifica encontra un ésser humà però 

també contra la natura i el medi ambient.  

- Injustícia: Que manca de justícia, de donar a les persones allò que els és legítim, sigui 

material o social.  

- Incontinència: No repressió de conductes, ostentacions, béns, etc. 

 

Tots aquest valors són recollits per Méndez (2007) en una taula de valors ètics en forma 

d’escala on hi són ordenats segons la seva altura i la seva força.  

 

 

 

 

 

 

Font: Méndez (2007:220) 
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3.3.7. La classificació del grau de moralitat  

En base a la Taula de Valors Ètics de Méndez (2007) podem definir quines persones es 

consideren més morals i quines menys, segons a quins valors morals de la taula siguin afins. 

Així doncs, aquells que compleixen els disvalors de més força i menys altura (violència) són els 

menys morals de tots, mentre que els que compleixen amb els valors de més altura i menys 

força (autodomini) són, teòricament, els més morals de tots. A mesura que una persona 

compleixi valors més alts i amb menys força anirà esdevenint més moral. Per tant, si algú 

només compleix el valor de l’eucodulia complirà un valor amb molta força, molt important, 

però no es podrà dir que sigui molt més moral que algú que compleixi el valor de l’ecodulia, la 

genodulia i la biodúlia. Així doncs, quants més valors morals es compleixin més moral es serà, i 

igualment passarà amb els antivalors; quants més es compleixin més immoral es serà. 

 

Cal matisar, però, que aquesta taula està pensada des de la psicologia per analitzar persones i 

que en el nostre cas servirà de guia per elaborar un patró d’anàlisi moral pels personatges de 

ficció de Juego de Tronos que es detallarà a l’apartat de metodologia. Amb cada personatge es 

donaran les raons pertinents quan se li atribueixi un valor. És important matisar que, encara  

que l’autor expliqui que complir valors de més altura suposa inevitablement complir els de 

menor altura, en aquest cas no es duu a terme. En aquesta investigació, al tractar de 

personatges de ficció, no es pot seguir aquesta lògica, ja que sovint presenten incoherències 

morals i actuen segons voluntat d’un guionista. 

 

3.3.1. La moral en el cinema i les sèries de TV 

Les sèries de televisió, així com les pel·lícules de cinema són una representació de la realitat i, 

per tant, impliquen en més o menys mesura un component de moralitat en les seves històries. 

Les pel·lícules de la productora Disney, per exemple, no tenen un component de situacions 

immorals però sí moral, ja que, tot i ser font de grans estereotips, s’expliquen històries on 

predominen els valors positius de pau, justícia i autodomini entre els personatges bons i 

antivalors entre els personatges dolents. Ara bé, les narracions audiovisuals s’han adaptat al 

món actual i les circumstàncies morals en què es troben els seus personatges són constants 

també en el cinema infantil, tot i que en aquest sempre acaba guanyant el bo. La violència és 

una de les qüestions morals més present i que més preocupa, sobretot a la comunitat 

educativa (Sánchez-Castillo, 2012). Situacions de violència moral i física són constants en les 

narracions audiovisuals, així com valors d’injustícia i incontinència. 
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Si ens fixem en el gènere fantàstic, al qual pertany la sèrie Juego de Tronos, trobem que en 

general les pel·lícules de les nissagues com El Senyor dels Anells (2001), Harry Potter (2001) o 

Les cròniques de Nàrnia (2005) tenen un component moral, ja que existeix un malvat que cal 

vèncer, però totes són narracions explicades des del punt de vista del protagonista, un 

protagonista que quasi sempre actua moralment i només aplica la violència contra 

l’antagonista. Podem dir doncs que aquesta tipologia de pel·lícules tenen un component moral 

molt amè si ho comparem per exemple amb pel·lícules com 300 (2007) on la violència és 

palpable en gairebé tot el film. Els jocs de la fam (2012), una pel·lícula que considerada del 

gènere de fantasia realista com Juego de Tronos, té un component moral més elevat, ja que per 

començar, el seu argument es basa en el conflicte moral que planteja la supervivència dels 

protagonistes. Tot i la violència moral que implica, els protagonistes continuaran sent 

moralment bons per defecte. Per contra, les sèries de televisió presenten un tractament de la 

moral molt més important. En la majoria de les sèries actuals, la violència és constant ,així com 

les situacions on cal triar entre el moral i l’immoral. S’afegeix que els protagonistes solen ser de 

moral dubtosa com és el cas de Dr. House (2004) o Breaking Bad (2008). 

 

Així doncs, un dels grans encerts de la producció seriada de Juego de Tronos és la combinació 

per primera vegada d’un tractament moral ambigu amb violència, personatges de moral 

dubtosa i situacions amb un fort caràcter immoral en el gènere de la fantasia realista, fent així 

que els espectadors d’aquest tipus de narracions audiovisuals es trobin davant d’un producte 

diferent i molt més realista que els anomenats anteriorment però ,alhora, adaptat al què estan 

acostumats a veure en les sèries d’actualitat. 

 

 RAÇA, GÈNERE, DISCAPACITAT I ESTEREOTIPS 

A continuació, com a tancament pel present marc teòric, es defineixen breument diferents 

conceptes que es creuen també importants i rellevants per la investigació. Raça i cultura,  

gènere, estereotip i discapacitat formulen quatre conceptes que caldrà tenir present si 

posteriorment es vol desenvolupar una investigació acurada i entendre les concepcions 

profundes de la moralitat de cada personatge analitzat, ja que a Juego de Tronos hi conviuen 

diferents races i cultures, és una sèrie rica en estereotips, com es veurà més endavant i la 

discapacitat, sobretot física, és present en la realitat de molts dels personatges analitzats. 
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3.4.1. Raça i Cultura 

Podríem definir la raça com un arquetip, un conjunt de trets característics definits, siguin físics, 

socials, geogràfics o culturals, que enquadren a un individu en un tipus concret de grup. 

(Gómez García, 1993). En la raça hi ha una certa referència geogràfica, però també hi 

intervenen altres tipus de condicionants de tota mena, com per exemple el religiós. “Ha habido 

antropólogos que han sostenido una relación más o menos directa: cada raza estaría mejor 

dotada para desarrollar determinado tipo de cultura. Por ejemplo: los negros tendrían una 

capacidad mayor para el ritmo, los centroeuropeos estarían más dotados para una mentalidad 

técnica, los mediterráneos para la poesía...” (Gómez García, 1993:6). Cal tenir present que el 

concepte de raça, molt utilitzat per designar animals, ha sigut un mot polèmic en la història de 

l’espècie humana, ja que ha comportat nocions de superioritat i inferioritat entre col·lectius de 

races diferents. L’exemple més present és el de l’Alemanya nazi enfront dels jueus. Per altra 

banda, entenem el concepte de cultura com un sistema de relació: “las culturas son sistemas 

(de pauta de conducta socialmente transmitidas) que sirven para relacionar a las comunidades 

humanas con sus entornos ecológicos. Estas formas de vida [...] incluyen tecnologías y modos 

de organización económica, pautes de asentamiento, modos de agrupación social, organización 

política, creencias y prácticas religiosas, etc.” (Keesing, 2010:18). 

 

La diferència substancial és que amb la raça classifiquem els individus segons aspectes 

biològics concrets -tenir la pell negra o blanca segons el nombre de melanosomes que té el teu 

cos- mentre que en la cultura es fa una classificació segons el comportament que s’ha adaptat 

en una determinada societat –celebrar Sant Joan o el Ramadà-. Així doncs, mentre que la raça 

no la podem canviar, de cultura, tot i ser difícil, en podem arribar a adoptar una altra. 

 

Juego de Tronos presenta nombrosos personatges de diferents cultures i races. Així, mentre els 

Dothraki són l’exemple més clar d’aquesta diferència, no s’ha d’oblidar el Pueblo Libre que són 

de la mateixa raça que els habitants dels Siete Reinos però amb una cultura diferent. Els 

habitants del nord també experimentaran diferències substancials amb els residents de la 

capital del regne, i dintre la mateixa capital hi haurà aquells personatges que representin altres 

cultures com Varys, l’eunuc. Les diferències que suposaran aquestes característiques no 

sempre es resoldran de manera positiva, pacífica i amb mentalitat oberta. Viserys Targaryen 

ens oferirà el clar exemple de personatge que no tolera el canvi de cultura i l’adaptació a 

aquesta, mentre que la seva germana Daenerys, i també Jon Nieve, seran tot el contrari. 
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3.4.2. Gènere 

El concepte de gènere en la categoria social, la que ens interessa en aquesta investigació, agafa 

importància a la dècada dels setanta amb els primers moviments feministes que esdevindran 

en aquella època. Es pot definir el gènere com a “aquellos conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la 

diferencia sexual anatomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos 

sexuales, a la reproducción de la especie humana y, en general, al relacionamiento entre las 

personas.” (De Barbieri, 1993:149-150). Cal destacar, però, que el gènere no és quelcom 

imposat biològicament com ho és el sexe, sinó fonamentat socioculturalment (Cholico, 2013); 

per això no es considera la menstruació o el càncer de pròstata una qüestió de gènere. Aquesta 

mateixa autora ens explica que el gènere no és un concepte estàtic, sinó canviant en conjunt 

amb la societat, i que els rols associats a homes i dones s’adaptaran a les característiques i a 

l’evolució de la societat. Per posar un exemple completament entenedor estaríem parlant 

d’una qüestió de gènere quan ens referim a que és la dona la que s’ha de quedar a casa 

cuidant els fills o que l’home no ha de plorar. (Cholico, 2013). A la sèrie Juego de Tronos, el 

tractament del gènere s’assimila al de la societat medieval històrica i ve determinat per les 

característiques d’aquesta època, les quals s’expliquen més detalladament a l’apartat de 

contextualització, concretament al subapartat El tractament del gènere (pàgina 61 del treball). 

 

3.4.3. Discapacitat 

El concepte de discapacitat es pot definir  des de moltes perspectives, però de manera genèrica 

i sense aprofundir en el seu estudi, l’entenem com “una limitación, falta o anormalidad del 

cuerpo o de una función fisiológica o psicológica” (Schalock, 1999:3). Segons Abela, Ortega i 

Pérez (2003) podem trobar tipus de discapacitats diferents agrupades en nou grans grups: 

ostarticulars (aquelles alteracions als ossos o articulacions), del sistema nerviós, mentals (es 

diferència entre el retard mental i altres trastorns mentals), visuals, auditives, expressives (es 

refereixen al llenguatge), d’òrgans interns o de pell, mixtes i finalment les altres que no es 

poden classificar en cap de les categories anteriors. 

 

Lligat a la discapacitat apareix el concepte de la qualitat de vida, que serveix bàsicament per 

sensibilitzar a la població del dret que tenen les persones discapacitades a tenir una qualitat de 

vida digna. Aquesta qualitat de vida es mesura segons el benestar emocional, material i físic, 

les relacions interpersonals, el desenvolupament personal, la integració social, els drets i la 

independència de les persones discapacitades per prendre decisions. 
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Juego de Tronos destacarà entre les altres narracions audiovisuals fantàstiques per tractar 

obertament el tema de la discapacitat, fent que molts dels seus personatges la pateixin. 

Normalment aquests tindran una qualitat de vida generalment bona després d’un període 

d’adaptació. En alguns personatges, aquesta adaptació ja ha tingut lloc, com per exemple 

Tyrion Lannister, mentre que en altres com Bran Stark la podem observar durant la sèrie. 

 

3.4.4. Estereotips 

L’estereotip es defineix per la RAE com una “imagino idea aceptada comúnmente por un grupo 

o sociedad con carácter inmutable”. La primera conceptualització que es va fer del terme va ser 

l’any 1922 per Lippman que defensava que “los estereotipos son representaciones o 

categorizaciones rígidas y falsas de la realidad” (Galán Fajado citant Lippman, 2007:72). Així 

doncs els estereotips creen el concepte de perjudici que entendrem com un estereotip negatiu 

cap a un cert grup social. Algunes de les característiques (Galán Fajado, 2007:73) que 

posseeixen i que serveixen per identificar-los fan referència a: 

- Són conceptes compartits per grups socials sobre altres grups socials. 

- És molt difícil modificar-los. 

- Semblen naturals i per això s’utilitzen sense pensar. 

- Distorsionen les veritats de manera que sembla veritat el que diu l’estereotip.  

- Eviten haver de pensar críticament  

Els estereotips  categoritzen, comparen socialment i físicament, i atribueixen característiques 

per acabar definint grups i comportaments, encara que aquests puguin no ser veritat. 

 

La societat de la sèrie de Juego de Tronos és una societat d’allò més estereotipada, sobretot 

entre les classes nobles. Els estereotips són constants i, els elements analitzats en aquest 

apartat, no fan res més que anomenar els més comuns a la sèrie; els de raça i cultura, gènere i 

discapacitat. Entre els estereotips referents a la cultura veiem com és tractat el Pueblo Libre 

perquè es pensa que tots ells són uns salvatges i uns monstres, igual que la cultura Dothraki. 

D’altra banda, els de gènere dicten com han de ser els  homes -forts i cavallerosos- i les dones –

dèbils, submises i molt fèrtils-. I, finalment, els discapacitats es consideraran sempre persones 

inútils per qualsevol ofici, només per la seva condició física. Davant d’aquesta comunitat 

estereotipada diversos personatges lluitaran contra allò que se’ls atribueix pel seu ser. Arya 

Stark i Brienne de Tarth es rebel·len contra la condició que els suposa ser dones, Jon Nieve i 

Daenerys Targaryen no fan cas dels estereotips de raça i accepten les cultures dels salvatges i 
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dels Dothraki i Tyrion Lannister lluita constantment perquè el seu físic no sigui un condicionant 

en la seva vida. 

 

3.4.5. El tractament de la raça, la cultura, el gènere, la discapacitat 

i l’estereotip en el cine i les sèries de TV  

Com s’ha anat explicant, no totes les narracions audiovisuals tracten els temes mencionats, 

essent la discapacitat un dels menys tractats per la ficció i els estereotips de gènere els més 

comuns. A continuació nomenarem algunes de les sèries i pel·lícules que han tractat aquestes 

qüestions, ja que serveixen d’antecedents d’aquesta investigació. 

 

En les sèries de TV els estereotips de gènere són comuns. Galán Fajado (2007) ha dut a terme 

un estudi sota el títol La imagen social de la mujer en las series de ficción (2007) on ha conclòs 

que sèries com Mujeres Desesperadas (2004), tenen un alt contingut d’estereotips de gènere, 

així com sexuals. Les sèries còmiques esdevenen sempre una font d’estereotips, ja que 

simplifiquen situacions i personatges per tal de què es converteixin en genèrics i facin riure. 

Així The Big Bang Theory (2007) recorre a la noia rossa guapa però poc intel·ligent i els nois 

molt intel·ligents com a freaks. Friends (1994) i How I meet your mother (2005) també utilitzen 

estereotips de gènere referents tant a les dones com als homes. Glee (2009) és una de les 

poques sèries d’actualitat que ha aconseguit trencar una mica els estereotips i donar al 

col·lectiu homosexual un protagonisme natural i sincer, tot i que una mica ensucrat. 

 

La raça, igual que veurem amb la discapacitat, s’ha tractat en menor mesura en les sèries de 

TV. Roots (1977) és una sèrie americana que tractava els perjudicis racials i psicològics de tot 

tipus de famílies i grups culturals i ètnics diferents, a través d’una història d’esclavitud que va 

causar un fort impacte en la societat de l’època. Tenko (1981) és una sèrie que tracta la 

dominació par part de l’exèrcit japonès a un grup de dones occidentals barrejant així raça i 

gènere. Amb temàtiques similars han sortit a la gran pantalla pel·lícules com 12 años de 

esclavitud (2013). Altres pel·lícules que tracten el tema de la raça i la cultura són totes aquelles 

amb un component de dominació, com per exemple els westerns o les de temàtica nazi. 

 

La discapacitat és tema central d’algunes pel·lícules, però de poques sèries, essent Ironside 

(1967) una de les primeres i poques produccions televisives que té com a protagonista a una 

persona en cadira de rodes, un policia que investiga tot i aquesta condició física. Pel que fa a la 

gran pantalla, Forrest Gump (1994) és una de les pel·lícules més famoses amb un protagonista 
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amb discapacitat mental. El seguiran més recentment Yo, también (2009) una producció 

espanyola que explica la història d’amor d’una parella on el noi té síndrome de Down, i 

Intocable (2011) una pel·lícula francesa que tracta des de la comèdia la història d’un 

tetraplègic. Raúl Gay (2014) aborda la poca visibilitat de les persones discapacitades i afirma 

que “sería bueno que hubiera ciegos y sordos y síndromes de Down y paralíticos y tipos sin 

brazos en los medios de comunicación y en diferentes ámbitos de la vida pública. Estoy 

convencido de que esta visibilidad debería aplicarse a la ficción” (Gay, 2014). Així doncs, en 

l’actualitat només podem nomenar la ja mencionada Glee (2009) amb un protagonista amb 

cadira de rodes. Dr.House (2004) amb el protagonista amb una discapacitat lleugera de 

mobilitat o Breaking Bad (2008) també amb un personatge amb mobilitat reduïda. 

 

En tot cas, es torna a veure que, dins del gènere de la fantasia, no es poden trobar exemples 

dels conceptes aquí exposats més enllà de les lluites entre personatges de diferents espècies 

(gnoms, elfs, mags o hobbits) que no tenen el mateix tractament de raça i cultura que esdevé  

entre les persones. 
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4.METODOLOGIA 
 

 CARACTERITZACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 

La investigació que es durà a terme es caracteritzarà per una metodologia observacional 

directa de la sèrie Juego de Tronos per després extreure’n les dades que permeten establir una 

categorització del grau de moralitat dels personatges de la sèrie. A continuació es defineixen 

les característiques de la investigació segons la seva finalitat, àmbit temporal, profunditat, 

fonts, caràcter i naturalesa. 

 

Segons la seva 

finalitat 

Bàsica. L’objecte de la investigació és conèixer el grau de moralitat dels 

personatges de la sèrie Juego de Tronos per aportar a la societat un nou 

coneixement sobre el tractament de temes ètics i morals en una sèrie de 

ficció de rigorosa actualitat.. 

Segons el àmbit 

temporal 

Seccional. S’estudia un moment específic: el present de la sèrie en el que 

els personatges viuen el seu present. 

Segons la 

profunditat 

Explicativa. No només s’observaran els personatges, els seus 

comportaments i relacions, sinó també es vol conèixer quins factors 

propicien a aquestes dinàmiques específiques de cada un, perquè actuen 

de tal o altra manera, etc. 

Segons les 

fonts 

Mixta. La investigació utilitzarà una font primària fonamental com és la 

pròpia sèrie Juego de Tronos per l’observació dels personatges, però també 

farà ús de fonts secundàries en altres moments per poder treure’n dades a 

partir d’una base teòrica avalada per diferents autors. 

Segons el 

caràcter. 

Qualitatiu i Quantitatiu. La investigació té com a principal objectiu la 

definició del grau de moralitat dels personatges de la sèrie i la comprensió 

del perquè d’aquesta moralitat. Tot i que al final sí que pretén establir una 

classificació final a tall de conclusió visual de caràcter quantitatiu, el 

principal objectiu és trobar el sentit de les accions dutes a terme pels 

personatges i extreure’n conclusions qualitatives. Per tant, es combinaran 

els dos mètodes per arribar a conclusions més sòlides. 

Font: Elaboració pròpia 
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 UNIVERS I MOSTRA 

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació són els personatges de la sèrie fictícia americana 

Juego de Tronos. D’aquesta manera l’univers de la investigació el formen tots els personatges 

que surtin físicament en qualsevol moment i en qualsevol capítol de la sèrie de ficció 

americana Juego de Tronos durant les quatre primeres temporades emeses. Per contra, la 

mostra escollida per la present investigació està formada pels personatges que es consideren 

més importants i determinants al llarg de les quatre temporades de la sèrie: els protagonistes 

de les cinc cases principals, els seus cònjuges i fills i aquells personatges no relacionats amb 

aquestes línies de sang, però que hi mantenen una estreta relació. Un total de 26 personatges, 

doncs, formen la mostra de la investigació. A més a més, com a factor discriminatori 

determinant, només es tractaran els temes i accions relatives als personatges que tinguin o 

puguin tenir una rellevància moral i ètica. Per contra, no es parlarà d’altres afers que, encara  

que puguin ser d’importància vital pel transcurs de la sèrie o del personatge, no tinguin res a 

veure amb la seva anàlisi moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot descriure la mostra d’aquesta recerca com a no probabilística, ja que l’elecció dels 

personatges que s’estudien no depèn de la probabilitat, sinó que s’han triat de manera 

conscient i d’acord amb uns criteris que determinen l’aportació que poden fer aquests a la 

investigació. Per aquest mateix fet, la mostra també és estratègica, perquè les unitats escollides 

ho seran a partir d’uns criteris específics que descartaran a tota la població que no els 

compleixin. A continuació es descriuen els criteris de selecció mencionats i es justifiquen. 

 

 

 

UNIVERS: 
personatges que 

apareixin fiscament a 
la sèrie Juego de 

Tronos durant les 4 
temporades emeses.

Mostra:

26 
personatges 

escollits 
mitjançant els 

crièris 
establerts

Font: Elaboració pròpia 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
50 

 

4.2.1. Justificació de l’elecció de criteris  

Cal pensar que la sèrie Juego de Tronos, en contraposició amb altres sèries, consta d’un volum 

de personatges molt elevat que van i venen al llarg de les quatre temporades emeses. Tenint 

en compte aquest factor, en l’elecció dels criteris de personatges només s’han tingut en 

compte aquells personatges que són la base de trames de la sèrie, que generen un volum 

considerable  de conflictes i aventures i que, per tant, fan evolucionar la història. També aquells 

personatges que esdevenen determinants per l’evolució d’altres personatges principals i/o que 

tenen una relació duradora en el temps amb els personatges principals. Així doncs, d’aquesta 

manera queden descartats des d’un principi personatges poc rellevants per a la història i, per 

tant, es justifica la impossibilitat que aquests formin part de la mostra tot i poder complir 

alguns dels criteris posteriorment explicats. 

 

4.2.2. Criteris per l’elecció de la mostra.  

D’acord amb la justificació explicada en l’apartat anterior, només formaran part de la mostra i, 

per tant, seran l’objecte de la nostra investigació, aquells personatges de Juego de Tronos que 

compleixin les següents característiques: 

- Personatges que han estat vius en algun moment de la sèrie i que per tant hi han sortit 

físicament en algun capítol. 

- Els personatges més representatius de les cases més importants de la sèrie, és a dir, 

els senyors de les 5 cases: Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen i Tyrell. 

- Els conjugues dels senyors de les cases més importants. 

- Els fills legítims i bastards dels senyors de les cases que juguen un paper important en 

la nissaga, és a dir, aquells que tenen presència continuada en més d’un 50% de la 

sèrie i creen subtrames al seu voltant.  

- Personatges que estableixen una relació important amb els fills dels senyors de les 

cases.  

- Personatges que posseeixin un títol important dins d’una de les 5 cases i que tinguin 

presència continuada i/o juguin un paper destacat en la trama. 

- Personatges no pertanyents de cap de les quatre cases més importants però que 

destaquin per alguna qualitat, tinguin presència continuada en la història, juguin un 

paper important i destacat en la sèrie i es relacionin amb algun personatge principal de 

la sèrie mencionat amb anterioritat. 

- Personatges que destaquin per la seva moralitat o per ser representatiu d’algun tipus 

d’estereotip 
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Tenint present tots els personatges que formen l’univers i els criteris d’elecció de la mostra 

acabats d’exposar, es determina que els personatges escollits i que formen part de la mostra 

d’investigació són els següents: 

 

1. Eddard Stark: Senyor de la casa Stark 

2. Catelyn Stark: Cònjuga del senyor Stark 

3. Robb Stark: Fill primogènit casa Stark 

4. Jon Nieve: Fill il·legítim d’Eddard Stark 

5. Sansa Stark: Segona filla de la casa Stark 

6. Arya Stark: Tercera filla de la casa Stark 

7. Brandon Stark: Quart fill de la casa Stark 

8. Tywin Lannister: Senyor de la casa 

Lannister 

9. Cersei Lannister: Primera filla de la casa 

Lannister 

10. Jaime Lannister: Segon fill de la casa 

Lannister 

11. Tyrion Lannister: Tercer fill de la casa 

Lannister 

12. Robert Baratheon. Rey dels Siete Reinos. 

Senyor de la casa Baratheon. 

13. Joffrey Baratheon: Fill primogènit de la 

casa Baratheon. Príncep del regne. 

14. Stannis Baratheon: Germà del rei 

15. Daenerys Targaryen: Segona filla de la 

casa Targaryen 

16. Viserys Targaryen: Fill primogènit de la 

casa Targaryen 

17. Khal Drogo: Khal d’un poderós 

Khalassar Dothraki 

18. Lysa Arryn: Viuda del senyor de la casa 

Arryn 

19. Theon Greyjoy: Hereu de la casa 

Greyjoy 

20. Brienne de Tarth: Cavaller  

21. Ygritte: Noia guerrera del Pueblo Libre 

22. Petyr Baelish: Senyor de la casa Baelish 

23. Margarey Tyrell: Filla de la casa Tyrell 

24. Varys: Consejero de los Rumores 

25. Sandor Clegane “El Perro”: Protector 

de Joffrey Baratheon 

26. Samwell Tarly: Hereu de la casa Tarly 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Els personatges escollits es consideren els més representatius i rellevants en la sèrie per poder 

il·lustrar la població de la qual es fa l’estudi, atenent a criteris de moralitat que són els que es 

desprenen de l’objectiu principal. Així en aquesta llista trobem les quatre cases principals de la 

sèrie: Lannister, Stark, Baratheon i Targaryen. Els primers són els més rics i, tot i no ostentar el 

poder de manera directa, tenen una gran influència sobre els Baratheon (menys Stannis), la 

família de la qual forma part el Rei. Els Stark, per la seva banda, tenen gran influència al Nord, 

però no són tan rics com els Lannister, i els Targaryen posseeixen la màgia dels dracs, però 

compten amb molt poc poder econòmic i polític. 
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 DISSENY I TÈCNICA D’OBSERVACIÓ 

Per donar resposta a l’objectiu de la investigació, s’ha emprat la tècnica d’observació de 

l’anàlisi de contingut en la seva doble dimensió: la qualitativa i la quantitativa i ,posteriorment, 

una recerca bibliogràfica per estudiar en profunditat els personatges. La combinació de les 

dues tècniques ha permès que el resultat de l’observació i, per tant, les dades recollides, siguin 

molt més completes, entenedores i resolutives per al posterior acompliment de l’objectiu de la 

investigació. Aquestes dues tècniques es complementen amb una investigació del personatge 

a través d’Internet i de lectures i anàlisis fetes per autors diversos. 

 

L’anàlisi de contingut qualitatiu, com a tècnica principal de la investigació, ha permès 

comprendre, aprofundir i interpretar les motivacions i accions dels personatges per, 

posteriorment, establir el seu grau de moralitat. La tècnica qualitativa es prioritza sobre la 

quantitativa perquè l’interès de la investigació rau a entendre i comprendre els significats 

profunds morals dels personatges, fet que és possible aconseguir d’aquesta manera. És, doncs, 

de vital importància entendre que una metodologia basada en la tècnica qualitativa ha permès 

acostar-nos al quid de la qüestió d’aquests personatges a través de l’anàlisi d’aquells processos 

que no apareixen a simple vista, com són per exemple els canvis i evolucions de caràcter que 

aquests pateixen, així com els canvis generals en la seva vida: el creixement físic i psicològic 

(Galán Fajado, 2007). 

 

D’altra banda, és necessari que l’anàlisi de contingut qualitatiu es combini amb altres tècniques 

complementàries per un resultat més complet. És per això que també s’usa la tècnica de 

l’anàlisi de contingut quantitativa per tal de quantificar aspectes objectius i quantificables com 

són el nom, l’edat o el sexe en relació amb la mostra analitzada, però també el nombre 

d’episodis i temporades en els que surt el personatge. Aquest aspecte ajudarà a una bona 

interpretació i processament posterior de les dades qualitatives que es recullin i aconseguirà 

identificar quin és el personatge més moral i quin és el més immoral. 

 

4.3.1. Fitxa d’anàlisi quantitativa de personatges  

Aquesta fitxa d’anàlisi constituirà el punt inicial per a la recopilació de les dades quantitatives 

més rellevants dels personatges analitzats. Aquesta fitxa serà  breu i resolutiva, i constarà de la 

descripció d’elements bàsics i merament quantificables dels personatges com el nom, l’edat, el 

sexe, la casa a la qual pertany i el títol que posseeix, la backstory, etc. Anirà a la part superior 

de la resta de la fitxa d’anàlisis. 
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4.3.2. Fitxa d’anàlisi qualitativa de personatges  

L’elaboració d’aquesta fitxa es fa específicament per complir l’objectiu d’aquesta investigació. 

Tot i això s’ha recorregut a la bibliografia existent en relació al tema investigat i al  marc teòric 

elaborat del present treball, per tal de partir d’un model que ja s’hagi utilitzat en una 

investigació sobre moralitat, per adaptar-ho a les necessitats pròpies de la recerca que ens 

ocupa. Com s’ha vist en el marc teòric, hi ha una multitud de models de caracterització del 

personatge, per això s’han escollit aquells que es consideren més complets i s’han fusionat a 

partir del model de caracterització d’Egri (2009) i de Galán Fajado (2007) explicats a la pàgina 

23 del present treball. Aquests es divideixen en tres dimensions, ja esmentades en el marc 

teòric: la física, la psicològica i la sociològica. Cada dimensió aborda diferents conceptes. Per tal 

que no hi hagi cap mena de confusió, a  continuació es detallen què s’entén i com s’ompliran 

alguns d’aquests conceptes de la fitxa d’anàlisi qualitativa. 

 

Pel que fa a la dimensió física, tant les qualitats físiques com els condicionants d’aspecte en 

l’època en què la sèrie es troba ambientada, són dues característiques que poden determinar 

el codi moral al qual el personatge s’acull. Per dur a terme l’anàlisi de l’aspecte físic, no es basa 

en la pròpia experiència o opinió, ja que està plena de subjectivitat, sinó amb el que consideren 

els altres personatges de la sèrie. En quant  a l’evolució física, pot ser un condicionant clau per 

un posterior canvi d’actitud i de valors morals. Per aquest motiu és important tenir clar quan 

aquests es produeixen i què provoquen i, finalment, el llenguatge il·lustra el nivell de cultura 

,així com les actituds que adapta el personatge. 

 

En la dimensió social, la classe social es determina basant-se en el títol que ostenti el 

personatge, el poder adquisitiu i la influència d’aquest sobre la resta de personatges. La pèrdua 

o guany d’una d’aquestes tres condicions generarà el canvi d’estatus social. La variable de 

nacionalitat esdevé un tret identificador molt important en una societat que està en pugna. El 

nivell d’identificació d’un personatge envers el seu lloc d’origen s’extreu dels comentaris, 

pensaments i accions que aquest tingui. D’altra banda, les relacions familiars s’han dividit en 

quatre àmbits: estat civil, progenitors, fills i parella. D’aquesta manera és possible una millor 

anàlisi, ja que cadascun pot presentar un entrellat complex i, alhora, molt important pel 

personatge. Anotar també que es considerarà professió totes aquelles obligacions que els 

personatges tinguin en relació a un grup de persones si bé, per l’època en què se situa la 

narració, no és possible entendre la professió com aquella activitat que es duu a terme a canvi 

d’una remuneració econòmica. Per contra, es consideren afiliacions polítiques qualsevol tipus 
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de vassallatge, lleialtat o mostra de suport que manifesti el personatge en relació a un rei o 

senyor. Finalment, les relacions amb altres col·lectius són aquelles que es mantinguin amb 

qualsevol de les altres cases protagonistes, però també altres ciutats, poblacions o grups que 

no formin part del regne del Rei i la variable del marc especial-temporal fa referència a aquells 

espais més comuns en els que els personatges solen aparèixer. 

 

Pel que fa a la dimensió sociològica,  s’entendrà la variable de tipologia de personalitat seguint 

el marc teòric del present treball i la bibliografia d’Egri (2009). Els personatges introvertits 

invertiran la seva energia en el seu món interior mentre que els de personalitat extravertida la 

invertiran cap al món exterior. Les variables de temperament s’ompliran seguint el model teòric 

que presenten Hirish i Kummerow (1998) citats per Galán Fajado (2007) en el present marc 

teòric. D’altra part, els objectius són les fites que el personatge persegueix. Aquests són extrets 

després d’un visionat de la sèrie i un interès en les motivacions que generen les accions dels 

personatges. Pel que fa a les actituds, davant la gran quantitat que es poden adoptar envers la 

vida, s’ha cregut convenient realitzar una llista amb un agrupament de les actituds més 

generalitzades entre els personatges. És d’acord amb aquesta llista que s’elabora la taula de la 

fitxa d’anàlisi aquí present. Els canvis d’actitud que es contemplaran en aquesta variable són 

aquells que esdevenen un canvi significatiu davant la postura de vida que desenvolupa el 

personatge i per contra, no es contemplaran com a canvi d’actitud aquells canvis que només es 

facin en un sol aspecte. Finalment la fitxa s’acaba amb la Taula de Valors Ètics del filòsof 

Méndez (2007) i explicada en el marc teòric de la present investigació. En aquesta taula 

s’anotaran només els valors o disvalors morals i ètics a què els personatges són afins en relació 

a les seves actuacions en les situacions que se’ls presentin al llarg dels capítols. S’entendrà que 

qualsevol personatge és afí a un valor moral sempre que aquest el practiqui en les seves 

accions, per exemple, el fet de dur a terme un judici just, atribuirà al personatge l’afinitat al 

valor de justícia. Per contra, no es considerà afinitat quan només es pensi o es parli sobre 

aquest valor moral a tall de reflexió, però no el dugui a terme en cap de les seves accions. Si el 

mateix personatge pensa i reflexiona abans sobre fer un judici just, però acaba no fent-lo, se li 

atribuirà el valor de la injustícia. Només es valoraran les afinitats als valors morals en les 

accions que es visualitzen durant la sèrie. 

 

Un cop explicats alguns dels punts conflictius de la fitxa d’anàlisi qualitativa a continuació 

exposem aquesta juntament amb la fitxa d’anàlisi quantitativa. Cal dir que, a causa de la seva 

llargària, en l’anàlisi de cada personatge s’aboliran els aspectes que no tinguin rellevància. 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
55 

 

 

ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució:  Alçada:  

Color de pell:  Color ulls:  

Color dels cabells:  

Cabells:  Barba:  

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força:  

Resistència:  

Coordinació:  

Agilitat:  

Qualitats físiques extraordinàries:  

Altres:. 

CONDICIONA-
NTS FÍSICS 

Malaltia:  

Discapacitats:  

Ferides:  

ASPECTE FÍSIC 

Molt atractiu 

Atractiu 

Normal 

Poc atractiu 

EVOLUCIÓ FÍSICA 
Inexistents  Nous coneixements adquirits 

Descripció de l’evolució física:  

VESTIMENTA  

GESTOS I 
POSTURA 

 

VEU 
Volum de veu:  

To de veu:  

LLENGUATGE 
Idioma:  

Altres idiomes parlats:  

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Descuidat 

Formal Informal 

Altres característiques de llenguatge:  

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom:  

Sexe:  Edat:  Estat:  

Casa:  Títol:  

Temporades:  Nº de episodis en què apareix:  

Backstory:  
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DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social:  

Nova classe social:  

Raons:  

ESTAT CIVIL 
Casat Solter 

Separat Viudo/a 

PROGENITORS 

Amb relació Sense relació 

Relació afectiva Relació cordial Relació d’odi 

Destacats 

FILLS 
0 – 1  – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - +  

Fills il·legítims 

PARELLA 
Sense parella Amb parella 

Relacions estables Relacions esporàdiques/canviants 

PROFESSIÓ 

1. 2.  

3. 4. 

Rang laboral:  

Dedicació a la feina:  

Actitud laboral:  

Qualificació laboral:  

RELIGIÓ 

Fe als Set Fe als Antics Déus 

Fe al Déu de la Llum Altres 

Importància religiosa:  

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial:  

Tipus d’afiliació Canviant  Lleial 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

 

Cordial Amistosa 

Enemistat Odi 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina Casa/Família 

Festiu Amics 

Solitud Intimitat 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Introvertida  

Extravertida 

 TEMPERAMENT 

PREFERENCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial 

Intuïtiva 
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PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DESICIONS 

Racional 

Emocional 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora 

Perceptiva 

OBJECTIUS I 
FITES 

Honor Venjança Poder 

Respecte Poder econòmic Salut/Benestar 

Passió/Amor Protecció Ascens professional 

Altruisme Descobriment de la veritat Altres 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Manipuladora, mentidera 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Autoritzaria, abusiva 

Sincera, natural, innocent 

Decidida, directe, segura, valenta 

Desagradable, despectiva, ofensiva 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

Materialista 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva 

Seductora, coqueta 

Intolerant, intransigent 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi:  

Motius i raons:  

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?:  

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació):  

Aparença física Qualitat física Situació familiar 

Amorós Econòmic Cultural 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

.... .... 

Taula 4: Elaboració pròpia. 

 

 RECOL·LECCIÓ I PROCESSAMENT DE DADES. 

Per recollir les dades de la fitxa, així com tota la informació necessària per elaborar l’anàlisi de 

personatges, es duu a terme un treball de camp que consisteix en una visualització extrema de 

tots els capítols de les quatre temporades de la sèrie. Cal pensar que per realitzar una 

investigació d’aquestes característiques s’ha vist la sèrie, així com fragments importants 

d’aquesta, moltes vegades en el procés d’elaboració del treball. Per omplir només la fitxa 

d’anàlisi específicament, s’ha mirat Juego de Tronos dues vegades capítol per capítol, una 
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primera visualització completa i una segona amb aturades sistemàtiques, anotant tots els ítems 

importants, transcrivint frases exactes dels personatges i descrivint situacions i comportaments 

d’aquests. Igualment, durant tot el procés s’investiga a través d’Internet, una tècnica 

d’observació que, especificada en la metodologia, serveix per confirmar, contrastar i completar 

les dades recollides a la fitxa d’anàlisi. Apartats com la backstory depenen totalment d’aquest 

procés. En la recol·lecció de dades tampoc es pot oblidar la lectura d’articles acadèmics 

relacionats amb els personatges de Juego de Tronos i elaborats per autors com Roca, Vilaprinyó 

i Cano (2014), Frankel (2014), Robichaud (2012) o Jacoby (coord. 2012). En una primera fitxa 

d’anàlisi d’esborrany s’anoten també totes les cites de la sèrie relacionades amb el personatge 

que es creguin convenients i/o d’utilitat per a  la posterior anàlisi. Aquesta primera recol·lecció 

de dades es fa en una fitxa d’anàlisi a mà, ja que suposa una manera de treballar més 

adequada i còmoda per a l’investigador per poder atendre alhora la sèrie i l’anotació de tot el 

referent a cada personatge. 

 

Així, un cop recollides totes les dades necessàries en la primera fitxa a mà, tota la informació 

obtinguda de cada personatge en concret, es processa, s’analitza i es descodifica per tal de 

poder-ne treure i poder elaborar els resultats relatius a cada individu de la mostra. S’omple la 

fitxa final, ja en format digital, amb la informació interpretada i eliminant també aquells 

apartats no rellevants del personatge per tal que quedi la fitxa reduïda i concreta. Després 

s’elabora de cada personatge una anàlisi descriptiva basada en les anotacions diverses dutes a 

terme durant el visionat i les informacions extretes de la investigació online i de lectures que 

acostaran al lector a les accions morals que s’investiguen. A partir d’aquesta extracció 

descriptiva de totes les dades recollides s’elabora posteriorment la taula de valors ètics pròpia 

de cada personatge, que és on es situaran els valors i antivalors que se’ls ha atribuït. Es tracta 

d’una taula en format gràfic per sintetitzar encara més la informació i les dades recollides. 

Finalment es trauran les conclusions a partir de l’encreuament de tots aquests resultats 

explicats. 
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5.ANÀLISI MORAL DELS PERSONATGES DE JUEGO DE TRONOS  
 

 CONTEXTUALITZACIÓ DE  JUEGO DE TRONOS 

Juego de Tronos és una sèrie de ficció televisiva nord-americana produïda per la cadena HBO, 

dirigida per David Benioff i D. B. Weiss i basada en la saga, encara incompleta, Canción del Hielo 

y el Fuego de l’autor americà George R. R. Martin. L’anunci de l’adaptació de la sèrie a la 

televisió, l’any 2010, va crear gran expectació als fans, per si aquesta seria fidel a la novel·la 

(Jacoby, 2012). En aquest sentit la sèrie, estrenada el 10 d’abril del 2011, no ha decebut als 

lectors de les novel·les. El mateix Martin feia la següent afirmació: “La televisión está llena de 

series de abogados, médicos y sitcoms, pero, en cambio, la fantasía es algo que por mucho 

tiempo ha quedado restringido al ámbito de los libros. Cuando algo así llega a la televisión se 

encuentra con un montón de fans hambrientos” (Blanc, 2012:90). Ha estat la producció 

televisiva la que ha aconseguit el major nombre de seguidors de la nissaga. Actualment, 

mentre s’espera per aquest abril del 2015 l’estrena de la cinquena temporada, la sèrie compta 

amb quaranta capítols, que equivalen a l’adaptació de les quatre primeres novel·les de la saga. 

 

5.1.1. Argument 

Com s’ha comentat al llarg de la investigació, Juego de Tronos està ambientada en l’Edat Mitja i 

explica els esdeveniments que transcorren a Poniente, un continent fictici on conviuen diverses 

famílies poderoses amb interessos diferents, però amb un mateix objectiu final: aconseguir el 

Trono de Hierro i convertir-se en rei dels Siete Reinos. 

 

La narració comença quan, set anys després de la Guerra del Usurpador que va situar a Roberth 

Baratheon al Trono de Hierro, el mateix rei demana a Eddard Stark, senyor d’Invernalia, que 

sigui la Mano del Rey ja que Jon Arryn, el Señor del Valle que ocupava aquest lloc, ha estat 

assassinat. A partir d’aquest fet els membres de la família Stark es veuran immersos en 

diversos esdeveniments que els separaran. Guardant Inveralia es quedarà Robb Stark, el fill 

gran, mentre, al nord, per protegir El Muro, es situarà Jon Nieve, fill il·legítim d’Eddard Stark. 

Les dues filles Stark aniran amb el seu pare a la capital, Desembarco del rey. D’altra banda Bran 

Stark, fill petit de la família, es veurà immers en una aventura que el portarà a descobrir la 

màgia que es creia extingida. Enfront d aquesta família trobarem als personatges que 

s’oposaran als seus interessos. Els Lannister són la família més rica de Poniente i amaguen 

diversos secrets colpidors, mentre que els dos germans supervivents de la família Targaryen, 

antiga família reial, es troben més enllà del continent, vivint amb els Dothraki, i planegen 
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recuperar el Trono de Hierro que els hi va ser pres. A partir d’aquesta situació inicial, els 

esdeveniments s’aniran embolicant i els personatges es veuran immersos en noves situacions a 

les quals s’hauran d’afrontar i resoldre de la millor manera possible per tal de protegir aquells 

que estimen i els seus interessos. Tot això es coneix com la Guerra de los Cinco Reyes. 

 

5.1.2. La societat de Juego de Tronos 

Juego de Tronos és una sèrie de ficció-realitat fantàstica que recorda a l’època medieval de la 

qual agafa molts elements històrics. Per això és normal i coherent que la societat que conforma 

aquesta sèrie, i per tant on viuen els personatges analitzats, ens recordi a la societat de l’Edat 

Mitja: els costums, problemes, situacions i interessos que viuen els personatges estaran 

condicionats per les característiques d’aquesta època històrica. Agafant al referent de l’obra de 

Tolkkien, Roca, Vilaprinyó i Cano (2014) expliquen que “a diferencia de El Señor de los Anillos, 

donde la Edad Media está idealizada, en Poniente, el mundo de los caballeros está bien 

documentado y se muestra muy real, más que muchas novelas históricas en que la Edad Media 

parece de cartón piedra” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:100). Així doncs, la sèrie mostra una 

societat medieval en molts casos d’acord amb la històrica que també “se distingue por 

diferencias sustanciales de otros universos de fantasía. Las sagas legendarias de Tolkien (El 

Señor de los Anillos) o de George Lucas (Star Wars) tienen un componente de magia o fuerza 

sobrenatural muy importante” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:199). “Los Siete Reinos de 

Poniente surgen de una hábil mezcla del mundo contemporáneo con referencias históricas” 

(Altares, 2012:57). Per això hi haurà certs elements d’aquesta societat que en l’Edat Mitja 

històrica no són característics, però sí en la societat de Juego de Tronos. A continuació detallem 

les característiques principals que conformen aquesta societat per entendre l’entorn on es  

desenvolupen els personatges. 

 

 La jerarquització  

Com ho va ser l’Edat Mitja històrica, la societat dels Siete Reinos de Poniente estableix 

categories socials pròpies del feudalisme per tal d’organitzar les funcions, drets i deures que 

cada persona té. Trobem, doncs, una organització piramidal dividida entre els privilegiats i els 

no privilegiats, els drets dels quals per pertànyer a un estament o altre vénen donats de  

naixement. La part més alta de la piràmide l’ocupa el rei amb el títol de Rey de los Ándalos y los 

Primeros Hombres, Senyor de los Siete Reinos y Protector del Reino. Reuneix tot el poder i té 

tota l’autoritat per dictar lleis, normes, càstigs i governar la resta de la societat segons el seu 

criteri. El rei viu al castell de la capital, Desembarco del Rey. A continuació trobem els nobles, 
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una minoria rica i poderosa, dividits en diferents tipus de categories segons el títol que tenen. 

En aquest graó de la piràmide hi entrarien en primer lloc els senyors de les cases, essent els 

senyors amb més propietats i riquesa les cases Lannister i Stark. També es consideren 

privilegiats les seves famílies, els consellers que formen part del consell privat del rei, els 

guàrdies reials, els maestres i, per últim, els cavallers que protegeixen als nobles i reis. En 

aquest segon esglaó, també hi trobem els sacerdots o religiosos. Finalment a la base de la 

piràmide s’hi situen els no privilegiats, del qual en formen part tots aquells petits propietaris, 

els servents dels reis (des de les dames de companyia fins als cuiners), els camperols i pagesos, 

els selvatges, etc. No cal dir que les desigualtats són a l'ordre del dia i que “existe un abismo 

entre poseedores y desposeídos. Algunos poseedores apenas se las arreglan para ganarse la 

vida mientras hacen lo que pueden para evitar que las Grandes Casas los recluten para sus 

interminables conflictos” (Robichaud, 2012:153). 

  

Hi ha altres societats en la sèrie, com per exemple els Dothraki, que no segueixen estrictament 

el plantejament explicat anteriorment, però que sí que conserven la idea d’una societat 

jerarquitzada amb un rei (normalment designat amb el nom de Khal) i privilegiats i no 

privilegiats. Finalment cal tenir en compte que en certes societats trobem un altre últim esglaó 

format pels esclaus, que estan per sota dels no privilegiats i són tractats com a objectes. 

 

 El vassallatge 

En relació a la característica anterior trobem el vassallatge, un atribut de la societat dels Siete 

Reinos també present en la societat medieval històrica. El vassallatge és un pacte en què un 

vassall, un noble de categoria inferior, jura fidelitat i ajuda militar a un senyor feudal, un noble 

de categoria superior. Aquest, a canvi, li dóna terres i li garanteix protecció i auxili en cas de ser 

necessari. A Juego de Tronos ens trobem immersos en aquest tipus de relacions feudals, 

sobretot quan comença la Guerra de los Cinco Reyes. L’exemple més clar ens l’ofereix Catelyn 

Stark, senyora d’Invernalia, quan, en el capítol 6 de la primera temporada, demanarà auxili 

militar a les cases vassalles presents en una taverna, per tal de capturar Tyrion Lannister en 

aquell mateix moment. 

 

 El tractament del gènere 

El gènere dominant a la societat de Poniente és el masculí, mentre que la dona queda relegada 

en un segon terme. Emilia Clarke, l’actriu que dóna vida a Daenerys Targaryen, justifica aquest 

domini de l’home anunciant que “the world we’re describing is not the world we’re living 
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today. [...] It’s based around medieval times, where women weren’t even close to being 

thought of as equal to men”5 (Frankel citant a Emilia Clarke, 2014:1). Així ens trobem amb una 

dona que, si no és de família noble o amb diners, normalment no és capaç o autosuficient per 

decidir sobre la seva pròpia vida i en molts casos ha de recórrer a la prostitució per sobreviure. 

Tot i que trobem exemples de dones fortes com per exemple Catelyn, Cersei, Brienne o Asha, 

que són conscients de què el món està fet amb les lleis dels homes i no es resignaran (Roca, 

Vilaprinyó i Cano, 2014), aquestes són excepcions ja que “women only know how to rule with 

their bodies, not their wits”6 (Frankel, 2014:7). Personatges com Ros i Shae, dedicades a la 

prostitució, Margaery, Melissandre i Osha, que utilitzaran la seducció per a poder influenciar i 

acostar-se als seus objectius, o dones resignades a viure sota el domini del gènere masculí, 

com Ellie, que depèn sempre d’un home per sobreviure, són els exemples més comuns de les 

dones de la sèrie. 

 

D’altra banda és important destacar que, tot i que Martín expliqui que “I wanted to present my 

female characters in great diversity, even in a society as sexist and patriarchal as the Seven 

King”7 (Frankel citant a Martin, 2014:37), les dones a Juego de Tronos es representen sempre 

dins d’un dels arquetips clàssics: la lluitadora o amazona, la femme fatale, la mare i la bruixa 

(Frankel, 2014:38), fet que portarà a aquestes a sortir poques vegades de l’establert. 

Igualment, les seves funcions a la sèrie sempre es relacionaran amb els homes i generaran 

converses, maquinacions, amenaces i relacions amoroses quasi sempre amb un home com a 

destinatari. En conseqüència, l’actitud que desenvolupen els homes contra les dones és 

generalment de menyspreu i amb evidents mostres de sexisme. Entre els casos més importants 

trobem a Theon Greyjoy o Joffrey Baratheon que menysprearan les dones que elsenvolten i les 

creuran inferiors als homes. 

 

 La informació  

Aquesta característica de la societat de Poniente no és típica de l’Edat Mitja històrica, sinó més 

aviat ede la societat contemporània actual. La necessitat d’informació, d’estar permanentment 

connectats i ser conscients d’allò que passa en altres zones, una característica molt 

contemporània que la sèrie ha sabut plasmar en el seu argument. “Además de utilizar los 

                                                           

5 Traducció: El món que estem descrivint no és el món que vivim avui [...] es basa en l’època medieval on 
les dones no s’acostaven ni a ser considerades igual que els homes. 

6 Traducció: Les dones només saben actuar amb el seu cos i no amb la seva ment. 

7 Traducció: Volia presentar els meus personatges femenins amb una gran diversitat, fins i tot en una 
societat masclista i patriarcal com els Siete Reinos.  
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cuervos, todos los personajes de la serie que se dedican a la intriga política, y son muchos, 

están obsesionados en conocer los movimientos de sus enemigos, pero también de sus aliados” 

(Altares, 2012:62). Aquesta obsessió també es deu a la situació bèl·lica en quèes troba  el 

present de la sèrie , com si els personatges sabessin que “una parte importante de la victoria 

de los aliados en la Segunda Guerra Mundial se debió a su capacidad para evitar que los nazis 

interceptasen sus mensajes cifrados” (Altares, 2012:62). En aquest sentit, personatges que 

mouen grans quantitats d’informació i tenen establertes xarxes d’espionatge eficaces i 

espesses, com Petyr Baelish, Varys o la reina Cersei, són els que, fins al moment, han 

mantingut la vida i, alhora, han obtingut més resultats positius en relació als seus interessos 

que altres personatges. 

 

 La violència 

Un altre tret d’aquesta societat és la violència. En aquest sentit es remet de nou a l’Edat Mitja, 

una època on els conflictes bèl·lics estaven presents en la quotidianitat, al tractar-se d’una 

època a mig camí entre Roma i l’Europa moderna, on es forjaren els fonaments dels nous 

estats que regiran posteriorment. D’aquesta manera a la sèrie la violència és present en 

qualsevol moment i situació i, ja sigui per aconseguir el Trono de Hierro com per menjar en una 

taverna, tots els personatges participen d aquesta actitud violenta. “Hasta los buenos, como 

Lord Stark, cortan cabezas sin inmutarse, y lo hacen personalmente para enviar un mensaje 

claro: no les tiembla la mano a la hora de hacer cumplir la ley” (Altares, 2012:58). Els cavallers i 

els mercenaris, doncs, tenen raó de ser a Poniente. Un altre tipus de violència molt més brutal 

és la que practiquen altres societats fora dels Siete Reinos com els Dothraki, que exhibeixen la 

seva crueltat amb orgull i supèrbia, o els Immaculados, un exèrcit de persones concebudes i 

mutilades des de petites amb l’únic objectiu de matar. 

 

5.1.3. La geografia de Juego de Tronos 

De la geografia de Juego de Tronos en destaca el referent geogràfic que Martin ha escollit per 

desenvolupar l’acció. “Cuando vemos la forma geográfica de los Siete Reinos, de norte a sur, 

vemos una variación del perfil de la Gran Bretaña, convertida en continente.” (Roca, Vilaprinyó i 

Cano, 2014:192). D’aquesta manera el territori dels Siete Reinos és divideix per quasi tot el 

continent de Poniente en diferents zones i territoris, governats i administrats alhora pels 

diferents nobles de cases poderoses. Tots els territoris consten d’un punt principal, un nucli 

urbà construït al voltant del castell o fortalesa on viu la família de nobles principal, que regeix i 

que és on es desenvolupa la major part del moviment social i econòmic. El domini de la casa 
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principal influeix en la manera de viure de tot el domini, així com en els costums i fe religiosa 

dels habitants d’aquest. 

 

D’altra banda trobem també les anomenades ciutats lliures, unes ciutats ubicades a l’àrea 

occidental del continent d’Essos, a l’est de Poniente. Aquestes ciutats-estats, a diferència dels 

Siete Reinos, es regeixen per una política pròpia i no estan integrades dins de cap regne o 

govern superior. Són ciutats que s’administren elles mateixes amb regles i costums pròpis, tot i 

compartir una mateixa arrel. Podem trobar  nou ciutats lliures: Braavos, Pentos, Myr i Volantis, 

situades a la costa, Lys, Lorath i Tyrosh, situades a les illes de davant la costa i Norvos i Qohor 

més a l’interior del continent (Hielo y Fuego Wiki, 2013). Aquestes ciutats, els seus referents 

culturals i religiosos, així com el clima calorós que les identifica, ens recorda als pobles de 

l’Orient Mitjà com Israel o l’antiga Babilònia. 

 

Finalment també cal mencionar El Muro, i la regió més enllà d’aquest. El Muro és una gran 

construcció de gel que forma un gran mur quasi inexpugnable, obra del primer Senyor 

d’Invernalia, Brandon el Constructor. Aquesta construcció té la funció de separar els Siete 

Reinos de les terres del nord més enllà del Muro, unes terres inhòspites i dominades pel fred 

,on habiten els anomenats salvatges. Aquest poble s’anomena a ell mateix el Pueblo Libre, ja 

que no el governa cap tipus d’institució governamental assimilable a la dels Siete Reinos. 

Imatge 1. Mapa del món de Juego de Tronos. Font: hieloyfuego.wikia.com 
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 Els Siete Reinos 

Com s’ha comentat a Poniente és on trobem els Siete Reinos, lloc principal on es desenvolupa 

l’acció de la sèrie. Després de la conquesta duta a terme per Aegon I el Conquistador, els 

regnes es van unificar i van passar a convertir-se en els Siete Reinos. Alhora es va designar una 

família guardiana per cadascuna de les regions que formaven aquest nou regne. Al principi de 

la sèrie, la família Stark forma els guardians del Nord, la família Lannister, els guardians de 

l’Oest, la família Arryn, els guardians de l’Est i la família Tyrrell, els guardians del Sud. Tot i 

aquesta primera divisió, el continent consta de més cases poderoses que, tot i no tenir una 

funció de guardians d’una zona, tenen una enorme influència al seu territori. A continuació es 

passa a descriure breument els territoris i el seu nucli urbà principal on es situa la casa més 

poderosa. 

5.1.3.5.1. El Nord i Invernalia 

El Nord és una basta terra, la més gran de tot els Siete Reinos, situada al nord del continent de 

Poniente amb un clima fred i dur, fins i tot durant l’estació d’estiu, i amb grans boscos i 

muntanyes nevades. Hi habiten poques persones en relació a altres territoris, degut a la duresa 

de la zona. El Rey en el Norte era el títol que posseïen els reis d’aquesta regió abans de la 

conquesta. Posteriorment a aquesta es designa a Brandon Stark  com a primer guardià del 

Nord i Señor de Invernalia. Invernalia és, doncs, la fortalesa que forma el nucli urbà d’aquesta 

regió i casa de la família Stark. Els habitants del Nord practiquen la religió dels Antiguos Dioses. 

 

5.1.3.5.2. El Tridente i Aguasdulces 

Aquesta regió es troba al sud del Nord i són unes terres fèrtils gràcies a la presència del riu 

conegut amb el mateix nom. El seu clima també és fred, però molt menys que al Nord. 

Aguasdulces és la fortalesa on viu la Casa Tully, la casa més poderosa de la zona. La regió ha 

adoptat la religió dels Siete. 

 

5.1.3.5.3. Las Islas del Hierro 

Aquestes illes es troben a l’oest de Poniente i a l’alçada del coll que separa el Nord amb el 

Tridente. Són unes illes força independents que tenen la Casa Greyjoy com a governants. Tot i 

ésser habitades per homes de caràcter bèl·lic, després de la desfeta en la coneguda Revolta 

Greyjoy per assolir la independència, aquests es dediquen a la pesca i a tot el que el mar els 

ofereix. Els habitants del territori es coneixen com els Hombres del Hierro i adopten la religió 

del Dios Ahogado. 
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5.1.3.5.4. L’Est i El Nido de Águilas 

L’ est és una zona muntanyosa delimitada pel Mar Angosto i les Montañas de la Luna. Aquesta 

regió ha estat dominada per la família Arryn, una de les famílies més antigues dels Siete  

Reinos. El Nido de Ágilas, on habita la família Arryn, està situat dalt de les muntanyes, fet que 

fa que, encara que sigui un castell petit, que sigui quasibé inexpugnable, i només s’hi pot 

arribar travessant una única porta. Al territori muntanyós hi podem trobar diversos clans 

coneguts com Los Clanes de las Montañas de la Luna, que habiten en la zona i viuen fora de la 

llei. Els habitants de la regió adopten la religió dels Siete. 

 

5.1.3.5.5. L’Oest i Roca Casterly 

Aquesta zona a l’oest del continent està dominada per la família Lannister i té el principal nucli 

urbà a la fortalesa de la família, Roca Casterly i Lannisport, dues de les ciutats més importants 

del regne. Es tracta d’un territori rocós que destaca per ser una zona molt rica en or, del qual 

s’han beneficiat els Lannister. Els seus habitants adopten la fe dels Siete. 

 

5.1.3.5.6. El Sud i Altojardín 

La zona és coneguda com El Dominio, situada al sud-oest del continent i dominat per la Casa 

Tyrrell en el nucli urbà de Altojardín. El clima càlid i les grans planes ofereixen terres fèrtils pel 

conreu i l’agricultura. Els seus habitants que obeeixen la fe dels Siete. Destaca la ciutat de la 

Ciutadela on aprenen els Maestres, una ordre d’estudiosos, científics i curanderos molt 

important a la saga. 

 

5.1.3.5.7. Desembarco del Rey 

És la capital del regne. Anteriorment era dominada per la família Targaryen fins la Guerra del 

Usurpador. Es caracteritza per ser una ciutat emmurallada, sobrepoblada i, conseqüentment, 

molt més bruta que altres ciutats. En una illa d’aquesta zona també podem trobar Rocadragón, 

casa dels Targaryen i que actualment és propietat de Stannis Baratheon. 

 

5.1.3.5.8. Las Tierras de la Tormenta i Bastión de Tormentas  

Les Tierras de la Tormenta se situen al sud del regne i estan dominades per la Casa Baratheon 

que té Bastión de Tormentas com a casa i nucli urbà principal. Gaudeix d’un clima càlid, tot i 

que, en general, de la regió se’n sap poca cosa, ja que no és de gran importància en la sèrie en 

temporades emeses.   
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5.1.3.5.9. Dorne i Lanza del Sol. 

Dorne és la terra més al sud dels Siete Reinos i està governada per la casa Martell. Els seus  

costums difereixen en gran mesura de la resta de les regions del regne a causa de la seva 

descendència Rhoynar. D’aquestes terres se’n coneix poc ja que, durant les quatre primeres 

temporades de la sèrie, són poc rellevants en el conflicte i la posterior guerra. La seva capital és 

Lanza del Sol. 
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 ANÀLISI DELS PERSONATGES 

Abans de començar l’anàlisi dels personatges cal tenir en compte que diversos dels valors 

atribuïts als personatges poden portar confusió. És, doncs, molt recomanable llegir atentament 

els annexos Detall dels valors de Méndez (2007) del present treball, per tenir una idea clara del 

significat de cada paraula. Així es podrà veure que alguns valors, com indigència, subsidiaritat o 

comoditat, tenen un sentit diferent en el context valoratiu de Méndez (2007) al que se’ls 

atribueix amb quotidianitat. Sense aquest aclariment es poden interpretar com a errònies 

atribucions que, en realitat, no ho són. 

 

D’altra banda també és necessari fer una breu contextualització dels personatges que formen 

part de la mostra escollida, per tal de què el lector d’aquest projecte sigui capaç d’ubicar-los en 

el seu context. A continuació es mostra una taula que ho il·lustra. 

 

Nom Títol Relació 

Família Stark 

Eddard Stark Senyor d’Invernalia – Mano del rey  

Catelyn Stark Senyora d’Invernalia Esposa d’Eddard Stark 

Robb Stark Senyor d’Invernalia – Rey en el Norte Fill primogènit de la casa Stark 

Jon Snow - Fill il·legítim d’Eddard Stark 

Sansa Stark Princesa d’Invernalia Segona filla de la casa Stak 

Arya Stark Princesa d’Invernalia Tercera filla de la casa Stak 

Brandon Stark Princep d’Invernalia Quart fill de la casa Stak 

Família Lannister 

Tywin Lannister Senyor de Roca Casterly – Mano del 

Rey 

 

Cersei Lannister Reina dels Siete Reinos Filla primogènita de la casa 

Lannister. Esposa del rei 

Jaime Lannister Lord Comandant de la Guardia Real Fill primogènit de la casa 

Lannister.  

Tyrion Lannister Mano del rey – Conseller de la 

moneda 

Tercer fill de la casa Lannister 

Família Baratheon 

Robert Baratheon Rei dels Siete Reinos – Senyor de la  
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casa Baratheon 

Joffrey Baratheon Príncep i posteriorment Rei dels 

Siete Reinos – Senyor de la casa 

Baratheon 

Fill primogènit de “Robert 

Baratheon” 

Stannis Baratheon  Rei en el Mar Angosto  Germà de Robert Baratheon 

Família Targaryen 

ViSerys Targaryen Senyor de la Casa Targaryen Sisè fill dels Targaryen 

Daenerys 

Targaryen 

Senyora de Casa Targaryen – 

Khalessi de los Dothraki 

Setena filla dels Targaryen 

Tully 

Lysa Arryn Senyora del Valle Viuda de Jon Arryn- Dona de 

Petyr Baelish 

Altres 

Theon Greyjoy Hereu de les Islas del Hierro Tercer fill de la casa Greyjoy – 

Pupil de la casa Stark 

Brienne de Tarth Cavaller Filla hereva de la casa Tarth – 

Vassalla de Catelyn Stark 

Ygritte Guerrera del Pueblo Libre Relació amb John Nieve 

Petyr Baelish Conseller de la moneda – Senyor del 

Valle 

Casat amb Lysa Tully 

Margarey Tyrell Reina dels Siete Reinos Casada amb Joffrey Baratheon 

Varys Conseller dels rumors  

El Perro Germà de la Guardia Real Protector de Joffrey Baratheon - 

DeSertor 

Khal Drogo Khal dels Dothraki Casat amb Daenerys Targaryen 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A continuació es passa a l’anàlisi concret de cada personatge, que serveix per determinar quins 

valors i quins antivalors se’ls atribueixen en base a unes raons fonamentades. 
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5.2.1. Eddard Stark 

Eddard Stark és un personatge qualificat per molts autors com un dels únics personatges  

morals i honorables de tota la sèrie. És “el personaje honrado por excelencia de la saga, el 

arquetipo de caballero. [...] Padre de familia y hombre de ley.” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 

2014:25). Tot i que Eddard Stark té una vida relativament curta a Juego de Tronos, de només 

nou capítols, és un dels personatges principals i hi ha nombrosos actes que es poden analitzar. 

Confirmaran els actes de Lord Stark que és un home honorable regit pel codi moral. 

 

 Els tres grans actes morals d’Eddard Stark: Justícia, honor i 

responsabilitat 

Una de les primeres accions que és important analitzar de Stark és la decisió que pren de 

convertir-se en Mano del Rey. Stark sap que acceptar comporta deixar la vida feliç i agradable 

que té a Invernalia, la seva família i la gent del seu poble. D’altra banda, però, el seu deure és 

servir el rei en qualsevol cosa que aquest necessiti i li demani. La decisió la prendrà quan les 

dues opcions li siguin verbalitzades: Catelyn Stark defensa que Ned, tal com l’anomenen, “se ha 

pasado media vida librando las guerras de Robert, no le debe nada”, mentre que el Maestre 

comprèn el deure que té i sentencia que “si la noticia es cierta y los Lannister conspiran por el 

trono, ¿quién, salvo vos, puede salvar al rey? Hicisteis un juramento, mi señor” (JT, temp.1, 

cap1). Ned entén que, encara que no li ve gens de gust marxar a la capital, el seu deure és 

respondre a la crida del rei. Així, doncs, actua amb afinitat a valors morals com la lleialtat, ja 

que compleix el jurament de servir al rei, i la polipequia, i deixa de banda antivalors com 

l’egoisme, la desconfiança i la traïció, que podia haver comès al no acceptar la petició del rei. 

També demostra ser afí a la modèstia i austeritat, ja que preferiria quedar-se a Invernalia  en 

comptes de pujar de càrrec i tenir més reconeixements i possessions, però haver de marxar a la 

capital. Finalment, aquesta acció també li atribueix el valor de la subsidiaritat perquè, com a 

cap d’un govern autonòmic, ajuda a un òrgan social que li ho demana, en aquest cas el govern 

general de l’estat. 

 

Un altre acte interessant on es posa en joc la moral del personatge és el que fa referència a 

l’enfrontament amb el rei Robert per decidir si cal o no assassinar a Daenerys Targaryen i el seu 

fill nonat. Eddard Stark es nega a matar Daenerys al·legant que “habláis de asesinar a una niña, 

os deshonrareis para siempre si la matáis” (JT, temp.1, cap.5). En aquest sentit Stark ens 

mostra que es regeix una ètica de base kantiana. Segons aquest filòsof, hi ha formulats 

imperatius categòrics que són universals i necessaris, que confirmen una acció com a 
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moralment bona o moralment dolenta (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014). “No mataràs a les 

persones” seria un d’aquests imperatius el qual Stark aplica en aquesta ocasió. No concep 

matar a una nena i a un fill que encara no ha nascut perquè, al seu entendre, no són culpables 

de cap delicte i, alhora, no són una amenaça constituïda i ferma pel regne. En aquest sentit 

Eddard Stark es torna a mostrar a favor de valors morals com la biodúlia, defensant a una nena 

d’aquells que volen matar-la, el coratge i valentia d’enfrontar-se a aquells que defensen una 

posició contrària a la seva, així com la genodúlia defensant a un nen nonat. 

 

Finalment, és també destacable d’anàlisi l’escena en què Lord Stark diu a la reina Cersei que 

sap la veritat sobre els seus fills i que ho farà públic quan torni el rei Robert. Avisa amb temps a 

Cersei perquè marxi de la capital amb els seus fills i s’amagui. Stark torna a mostrar una moral 

basada en la biodúlia, i també la veracitat. Però “para hacer el bien, para evitar un baño de 

sangre, Stark da tiempo a las víboras de la corte para tenderle una trampa” (Roca, Vilaprinyó i 

Cano, 2014:26). Aquesta acció serà doncs la detonant, juntament amb la mort del rei, que 

portarà a Lord Stark, un home que ha actuat honorablement i seguint el codi moral, a la mort. 

Lord Varys, l’únic que el visitarà a les masmorres del castell, li preguntarà “que locura os llevó a 

decirle a la reina que sabíais la verdad sobre el padre de Joffrey?” al qual Stark respondrà “la 

locura de la misericordia para que pudiera salvar a sus hijos” (JT, temp.1, cap.8). 

 

Hi ha molts moments però que Eddard Stark mostra que és una persona regida estrictament 

pels codis morals. Governa Invernalia amb democràcia i sense abús del poder i és estimat pels 

seus conciutadans. Refrena possibles ràbies envers els altres i només desembeina l’espasa o té 

conflicte quan és necessari, essent així afí a la mansuetud. Aplica la igualtat habitualment i 

cedirà davant d’Arya, la seva filla petita, per tal de què aprengui a fer servir l’espasa. També ens 

mostra que és una persona treballadora amb la dedicació que destina a desenvolupar 

correctament la tasca de Mano del Rey i finalment té suficiència, és a dir, respecte allò material 

bàsic per viure sense desitjar-ne més ni utilitzar-ho per a fins subjectius. 

 

 Les dos taques morals d’Eddard  Stark: 

Si bé a aquestes alçades de l’anàlisi estaríem d’acord que Eddard Stark actua regint-se per un 

codi moral que dóna la màxima importància a valors com l’honor, la justícia, el deure i la 

lleialtat, hi ha certs aspectes que poden configurar una taca en l’honor de Lord Eddard. El  

mateix Stark afirma a Lord Varys que “¿Creéis que mi vida es tan preciosa para mí? ¿Qué 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
72 

 

tocaría mi honor por unos años más de vida?” (JT, temp.1, cap.8). Però aquest honor no ha 

estat tocat ja en algun aspecte de la vida de Lord Stark? 

 

Jaime Lannister és el primer a formular aquesta possibilitat davant de Catelyn Stark, esposa 

d’Eddard Stark, quan li comenta en to burlesc: “Sabéis, nunca he estado con más mujer que 

Cersei, de modo que a mi manera he sido más honrado que el pobre y difunto Ned. ¿Cómo se 

llamaba aquel bastardo que engendró?” (JT, temp.2, cap.7). L’aparició de Ned Stark amb un fill 

bastard després de la Guerra del Usurpador va portar distanciament a la família i, tot i que la 

seva esposa el va perdonar, aquesta encara té ressentiment quan veu Jon Nieve. Així doncs, 

aquest fet ens demostra que Lord Stark va incomplir el codi moral i va ser deslleial al seu 

jurament i fidelitat amb Catelyn Stark estant amb una altra dona i tenint un fill amb ella. 

Robert Baratheon afirma que “debería ser una zorra poco común si hizo que Lord Eddard Stark 

olvidara su honor” (JT, temp.1, cap.2). D’altra banda, també trobem una altra taca en el codi 

moral d’Eddard Stark que comet en els últims instants de la seva vida. En l’última conversa 

Varys li recorda un altre fet “¿qué hay de vuestras hijas Lord?, ¿Es eso precioso para vos?” (JT, 

temp.1, cap.8). Així doncs, quan ha de confessar la traïció davant del rei, en comptes de negar-

la, Eddard Stark diu una mentida i accepta que ha comès traïció només amb un únic objectiu: 

que les seves filles no sofreixin cap conseqüència ni problema. 

 

Són doncs justificables les dues taques en el codi moral de Lord Eddard? En el segon cas, 

l’incompliment del codi moral així com d’un imperatiu categòric kantià pot estar justificat, ja 

que ho fa per salvar les seves filles (no serà el primer personatge que incompleix el codi moral 

per salvar aquells qui més estima) i l’acció en sí, tot i no ser correcta ni moral, no pot fer mal a 

cap altra persona. Méndez (2007) també puntualitzarà que “no hay obligación de decir la 

verdad a todo el mundo, y en toda ocasión, sino sólo al que tiene derecho a conocerla [...] 

incluso a veces hay que mentir.” (Méndez, 2007:325). Del primer cas, però, no se´n pot dir el 

mateix. L’acció va ferir a Catelyn Stark i ha portat conseqüències a Jon Nieve. No es podrà saber 

mai què el va motivar a tacar el seu honor, però es pot comprendre el context en què ho va fer: 

s’havia acabat de casar amb una dona de la qual no n´estava enamorat i havia anat a una 

guerra que va durar temps ,i de la qual havia de salvar la seva germana en vida. 

 

 El cavaller i guerrer: El conflicte de matar homes  

Com s’ha comentat, Eddard Stark era un home honorable i just, però viu en una època on 

aquests valors morals eren poc comuns i on la realitat del dia a dia, sumat al seu càrrec de 
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Señor de Invernalia y Guardián del Norte, exigeix certes accions per tal de salvaguardar i 

protegir la família i els habitants del Nord. Així doncs, què fa Ned Stark quan ha d’aplicar la 

justícia i això suposa matar a un home? Com es pot justificar la mort d’aquells que ha tallat 

amb la seva espasa en nom de la justícia? El Perro planteja aquest mateix dilema a Sansa Stark 

al capítol 17 de la segona temporada, quan li diu que “no podéis decir que Lord Eddard Stark 

nunca mató a un hombre” (JT, temp.2, cap.7). Ja en el primer capítol, Ned ha d’aplicar justícia a 

un desertor de la Guardia de la Noche. El càstig per aquest acte és la mort. Tot i que el desertor 

diu la veritat sobre el que ha vist més enllà del Muro, Ned Stark no se’l creu i el decapita. 

 

Així doncs, encara que Lord Stark mata un home en nom de la justícia, la moralitat de l’acte és 

qüestionable. “Hasta los buenos como Lord Stark, cortan cabezas sin inmutarse y lo hacen 

personalmente para enviar un mensaje claro: no les tiembla la mano a la hora de hacer cumplir 

la ley” (Altares, 2012:58). És doncs realment això. Stark mata perquè creu que la sentència a 

mort és la pena més gran en nom de la justícia, i la justícia és un valor moral positiu al qual  

Stark és afí.  “Ned Stark tells his young son that an oathbreaker is the most dangerous of all 

criminals. Having lost the currency of his good name, there is no crime an oathbreaker will not 

commit”8 (Duval, 2012:253). El debat entorn a aplicar la sentència de mort com a càstig és un 

debat encara obert en la nostra societat. Recordem, per exemple, que als Estats Units hi ha 

estats que contemplen la sentència a mort mentre que altres l’aboleixen. A Espanya la 

sentència de mort tampoc és permesa. La Declaració Universal dels Drets Humans considera 

que tota persona té dret a la vida i que, per tant, ningú tindrà mai prou jurisdicció per prendre-

li aquest dret. Segons el nostre codi moral, matar és un acte totalment immoral i, encara que 

una persona hagi comès errors molt greus no es pot aplicar justícia negant-li la vida. Cal trobar 

la manera d’aplicar justícia d’una altra forma i no aplicant la prepotència. Ned Stark ens deixa 

entreveure que no li agrada aplicar aquest tipus de justícia però que és el seu deure. Així la 

resposta de Sansa al dilema que li ha plantejat El Perro serà que Lord Stark mata “en 

cumplimiento de su deber; pero nunca le gustó” (JT, temp.2, cap.7). Tot i això no justifica que 

aquests actes són poc morals. 

 

 La reflexió sobre l’honor: La mort de Lord Stark  

Després de veure el currículum quasi impecable de Lord Eddard Stark és inevitable que ens 

vingui al cap la següent pregunta: el seguiment del codi moral acaba portant la felicitat? Stark 

                                                           

8 Traducció: Ned Stark li explica al seu fill més jove que un perjur és el més perillós dels criminals. Havent 
perdut l’autoritat del seu bon nom, no hi ha cap crim que un perjur no pugui cometre. 
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acaba decapitat i “en última instancia, la moral de Ned fue lo que lo llevó a la muerte tras 

cometer el error fatal de confiar en Meñique, un hombre cuya astucia excedía con mucho la 

suya propia” (Schulzke, 2012:45). Mentre Lord Eddard intenta salvar el regne, acaba essent el 

desencadenant de la guerra i de què el Nord s’alci contra la capital. Veient l’exemple que ens 

dóna aquest personatge, ens pot semblar que aconseguir la felicitat seguint el codi moral és 

impossible, però cal analitzar la situació. 

 

Segons Aristòtil, per obtenir la felicitat fa falta la combinació de la virtut amb els recursos 

materials i de benestar com amics, família, salut, etc. Mentre viu a Invernalia, Eddard Stark és 

feliç perquè té les dues coses: és virtuós, aplica la llei i el deure, tracta amb respecte als seus 

conciutadans i, alhora, té cobertes les necessitats materials i gaudeix d’una família i amics. Però 

Stark és obligat a jugar al joc de trons, fet que li comportarà la infelicitat perquè perd una de les 

dues premisses d’Aristòtil: els requisits externs. Manté la virtut, però això sol no li comporta la 

felicitat (Habn, 2012). La diferència substancial és que els que juguen al joc de trons a 

Desembarco del Rey segueixen unes normes de joc molt diferents de les de Ned Stark fet que fa 

que aquest jugui en desavantatge. Mentre la majoria de personatges accepta la mentida i la 

maquinació de fets i persones per aconseguir la supervivència, Eddard Stark no ho veu com a 

possibles eines de joc, perquè no segueixen el codi moral. Tot i això, cap dels que hi està 

involucrat és feliç. Només cal pensar en el rei Robert, la reina Cersei o Meñique. A tots ells els 

falta la virtut per ser feliços, tot i sobreviure. Eddard Stark decideix jugar essent moral ,mentre 

que els altres decideixen jugar essent immorals. Es defensarà que “Eddard Stark es un idealista. 

Un inocente” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:27). 

 

És quan ja està empresonat que ens adonem que “Eddard has proven time and again that his 

honor matters more to him than his life or his status.”9 (Anglberger, Hieke, 2014:91). Per això és 

impossible que Stark es penedeixi d’haver escollit aquesta manera de viure, tot i que a 

Desembarco del Rey no li hagi portat la felicitat. Finalment “Eddard afronta la muerte de forma 

estoica, como Sócrates y Jesucristo” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:27) és a dir, acceptant que la 

mort és una part més de la vida i només amb una única preocupació final: “protege a mí 

familia” (JT, temp.1, cap.9). 

 

 

                                                           
9 Traducció: Eddard ha demostrat una vegada i una altra que el seu honor és més important que la seva 
vida o estatus.  



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
75 

 

 

Figura 1. Taula de Valors Ètics a la què Eddard Stark és afí 

 

 

 

 

 

Com 

Com s’ha vist, la majoria d’autors que han parlat sobre Eddard Stark han afirmat que es tracta 

d’un home just, moral i ètic, i l’anàlisi de les seves accions així ho confirma. Stark compleix la 

majoria de valors del respecte, la justícia i l’autodomini. Tot i això, té un parell d’aspectes 

foscos que, tot i que poden ser considerats naturals i certament justificables pel context on viu, 

faran que altres personatges que no s’han mostrat a favor de cap antivalor, siguin més morals 

que ell. Certament, però, Lord Eddard Stark és un personatge que grinyola dins del món de 

Martin perquè no presenta un fort conflicte interior i una moral dubtosa, sinó més aviat és 

l’arquetip del personatge bondadós al qual s’acostuma a veure en les sagues de fantasia. La 

diferència rau en què en altres nissagues fantàstiques el personatge bondadós i moral per 

excel·lència sobreviuria, mentre que a Juego de Tronos aquest xoca amb la realitat i mort, molt 

aviat, al capítol nou de la primera temporada. 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de Méndez (2007) 
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5.2.2. Catelyn Stark 

El personatge de Catelyn representa l’arquetip típic de mare protectora pels seus fills. George 

R.R. Martin explica “I wanted to make a strong mother character. Nobody wants to hear about 

King Arthur’s mother and what she thought or what she was doing, so they get her off the 

stage and I wanted it too. And that’s Catelyn”10 (Frankel citant a Martín, 2014:77). Així la funció 

més important d’aquest personatge serà en relació amb els seus fills, sobretot amb Bran i 

Robb, als quals protegirà i lluitarà per ells. Però totes les accions que durà a terme Catelyn per 

complir amb aquest objectiu seran morals? Caldrà analitzar-ho amb profunditat. 

 

 L’amor als seus fills  

Catelyn Stark és una dona forta i amb un amor genuí als seus fills que, en l’esforç de protegir-

los i salvar-los, s’haurà d’enfrontar a nombroses situacions on haurà de prendre part la seva 

moralitat. En primer lloc, s’enfrontarà amb l’intent d’assassinat d’un dels seus fills petits, Bran. 

Catelyn, a qui protegirà amb la seva vida, fet que demostrarà que respecta la biodúlia, un valor 

que podríem fer extensible a quasi totes les accions del personatge, a excepció de la Boda Roja 

de la qual es parlarà més endavant. Cal pensar que Catelyn Stark no mata mai a ningú ni 

atempta contra  la vida de cap altre personatge. Per a  la seva família, però, Catelyn és capaç de 

sacrificar-se i treballar pel bé comú d’aquests: descobrir qui volia matar a Bran i castigar-lo, 

avisar a Ned de què els Lannister són enemics, ajudar a Robb i aconsellar-lo durant la batalla 

contra els Lannister, són algunes de les seves accions que ho il·lustren. També actua amb 

suficiència, ja que no té necessitat de més béns materials i no menysprea els que té, essent 

capaç d’adaptar-se al campament de Robb amb l’objectiu de salvar els seus fills. 

 

Tot i la crítica que se li pot fer a Catelyn per deixar al seu fill minusvàlid sol a Invernalia, 

aquesta decidirà que és més efectiva ajudant a Robb a guanyar la guerra, ja que “the assassin 

attack also wakes Catelyn up from her grief and makes her realize that she cannot help Bran by 

grieving at his bedside.”11 (Tommas, 2012). Amb una possible victòria, Catelyn creu que 

eliminaria la font més important de perill per la família Stark, els Lannister. D’aquesta manera 

el personatge esdevé un important membre de la campanya bèl·lica de Robb i l’ajuda en les 

negociacions i aliances amb Rently Baratheon i Walter Frey, mostrant així la pràctica de la 

                                                           

10 Traducció: Volia fer el personatge d’una mare forta. Ningú vol sentir parlar sobre la mare del Rei Artur 
i el que pensava sobre el que ell estava fent per la qual cosa la van excloure, però jo la volia introduir a 
l’escena també. Aquesta és Catelyn.  

11 Traducció: L’atac assassí també va despertar a Catelyn del seu dolor i li va fer-se adonar que no podia 
ajudar a Bran passant el seu dol al seu costat. Font: http://feministfiction.com/ 
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igualtat entre els homes i les dones en un consell privat polític. Cal pensar que en cap moment 

de la sèrie hi ha cap dona al consell privat del Rey de los Siete Reinos, ja sigui Robert Baratheon 

o Joffrey Baratheon, el monarca. Aquesta acció també portarà a què s´atribuexin al personatge 

els valors de la pancracia i la democràcia. Catelyn “is present in his councils, equal to all the 

lords and councilors and Robb accepts her capability”12 (Frankel, 2014:79). D’altra banda amb 

aquest acte també demostra valentia, ja que el personatge rebutja tornar a la seguretat 

d’Invernalia i, per contra, sobreposar-se a la por per protegir als que més estima.  

 

Encara que aquesta preocupació pels fills i també pel seu marit Eddard és un sentiment 

positiu, el problema del personatge és que “putting the welfare of her children above other 

concerns”13 (Tommas, 2012). Així oblida altres conseqüències i objectius que no sigui salvar els 

seus fills i esdevé mentidera, ingrata, desobedient i deslleial a Robb, el seu fill gran i Rey en el 

Norte i, per extensió, a tot el Nord, quan allibera a Jaime Lannister per intentar salvar les seves 

filles, Sansa i Arya. Aquest acte de desesperació serà totalment emocional i “demonstrates a 

tendency to seek vengeance, difficulty to forgiving, and acts on impulsive”14 (Vaught, 2014:94). 

Els efectes de l’acció seran la pèrdua d’un gran avantatge de l’exèrcit del Nord, tal com Robb li 

retreu “has debilitado nuestra posición, has traído discordia a nuestro campo y lo has hecho 

todo a mis espaldas” (JT, temp.2, cap.8). El mateix Robb decidirà tancar a Catelyn en una sala 

amb vigilància, a tall de cel·la de presó. 

 

 L’odi a Jon Nieve 

Cal destacar la relació que Catelyn Stark manté amb el fill bastard del seu marit Eddard, Jon 

Nieve. En aquest aspecte, el personatge adopta l’arquetip de madrastra malvada molt comú en 

els contes infantils i, tot i que en general permet a Jon Nieve viure al castell d’Invernalia i ser 

tractat quasi com un fill Stark, li té rancúnia i menyspreu. Una exemplificació d’aquest fet és el 

que ella mateixa explica a Talisa, futura dona de Robb Stark i nora seva: 

 “cuando mi marido apareció con ese bebé tras la guerra no soportaba mirarlo. No quería 

ver esos ojos pardos de desconocido mirándome, así que rece a los dioses, lleváoslo, dejad 

que se muera. Tenía la viruela. Y entonces supe que era la peor mujer que había existido, 

una asesina. Había condenado al pobre niño inocente a una muerte horrible y todo porque 

                                                           

12 Traducció: Està present en els seus consells, igual que tots els Lords i consellers i Robb accepta la seva 
capacitat. 

13 Traducció: Posa el benestar dels seus fills per sobre de les altres preocupacions. Font: 
http://feministfiction.com/ 

14 Traducció: Demostra una tendència a buscar venjança, una dificultat per perdonar i actes impulsius.  
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estaba celosa de su madre, una mujer a la que ni conocía. Así que rece a los siete dioses: 

que el niño viva, dejad que viva y lo querré, seré una madre para él, suplicaré a mi marido 

que le dé su apellido, que lo llamé Stark y acabe con esto, que sea uno de los nuestros. Y 

vivió. I no pude cumplir mí promesa.Y todo cuando ha pasado desde entonces, toda la 

desgracia que ha caído sobre mí familia, se debe a que no pude querer a un niño sin 

madre.” (JT, temp.3, cap.2). 

 

Aquesta confessió, sumada a l’actitud que manté Catelyn quan Jon Nieve vol acomiadar-se del 

seu germà Bran i aquesta li exigeix que marxi, ens demostra que el personatge aplica la tirania 

sobre Jon Nieve. Per Catelyn, Jon serà un recordatori de la infidelitat del seu marit, de la seva 

traïció i, encara que hauria d’estar enfadada amb Eddard, no pot suportar la presència de Jon. 

 

 La Boda Roja 

La Boda Roja suposa un punt d’inflexió en la sèrie, un capítol que es va fer viral i que “es el 

capítulo con más repercusión social de la historia de HBO, con más de 700.000 menciones en 

Twitter, Facebook, blogs, pagines de noticias y fórums, la conversación del capítulo superó la 

del estreno de la tercera temporada” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:256). En aquest episodi, on 

es presència el tràgic final de Catelyn, Robb i Talisa, podem veure una de les accions més 

immorals del personatge que estem analitzant. Davant l’inici de la massacre que duu a terme 

Walter Frey, Catelyn Stark intenta fer qualsevol cosa perquè el seu fill Robb surti en vida. Així 

agafa d’ostatge a l’esposa de Frey, una noia de 15 anys, i amenaça de matar-la si no deixen a 

Robb. El fet és que Walter Frey no mostra cap interès per la vida de la seva esposa, al·legant 

que “ya me buscaré otra” (JT, temp.3, cap.9) i mata igualment a Robb Stark. Catelyn, ja sense 

cap opció de salvar el seu fill, mata igualment a l’esposa de Frey tallant-li el coll en un acte 

totalment afí a la prepotència i a la iracúndia. “By committing the act, Catelyn the nurturing 

mother becomes the Terrible Mother, slayer of the innocent”15 (Frankel, 2014:83). Catelyn 

però, ha perdut allò que més estima davant dels seus propis ulls i el dolor, la pena i el xoc 

d’aquesta pèrdua, farà que el codi moral i la moralitat no li suposin cap interès. 

 

 

                                                           

15 Traducció: Cometent aquest acte, Catelyn la Mare Protectora es converteix en la Mare Terrible, 
assassina dels innocents.  
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Figura 2.  Taula de Valors Ètics a la que Catelyn Stark és afí  

 

Podem observar que Catelyn Stark és un personatge que, al principi ens pot semblar moral 

però que ,en realitat, amaga matisos d’immoralitat, sobretot perquè en l’intent de protegir la 

seva família i els seus fills no serà capaç de distingir les accions bones de les dolentes. Així, tot i 

que ella “has many excellent qualities as human being including a loving nature, fierce loyalty, 

and keen intelligence. She also has difficulty to forgiving, demonstrates a tendency to seek 

vengeance and acts on impulsive”16 (Vaught, 2014:94). A Catelyn li falta autodomini. Tot això 

provocarà que estableixi un equilibri entre valors morals i immorals de pau i violència o justícia 

o injustícia, segons si l’acció es realitzi en bé de la seva família o no. Després de la seva anàlisi 

se li atribueixen set valors i set antivalors. 

 

  

                                                           

16 Traducció: Té molt bones qualitats com a ésser humà incloent l’amor a la natura, la ferotge lleialtat i 
la seva aguda intel·ligència. Però també té dificultat en perdonar, demostra una tendència a buscar 
venjança i actuar amb impulsivitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Méndez (2007). 
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5.2.3. Robb Stark 

Robb Stark és el fill major d’Eddard Stark i Catelyn Stark, fet que el converteix en príncep hereu 

d’Invernalia i successor del títol de Señor de Invernalia. Des de petit és educat per governar el 

Nord des d’Invernalia. El que no s’espera el personatge és que aquesta tasca arribi 

relativament aviat, quan el seu pare i la seva mare marxen sobtadament del castell, després 

que els successos polítics ho reclamin. Robb s’haurà d’enfrontar a governar Invernalia i, 

posteriorment, a tot un exèrcit en una guerra contra els Lannister, els quals estan liderats per 

Tywin Lannister, que té molta més experiència bèl·lica que ell. Durant tots aquests fets, Robb 

haurà de prendre decisions molt importants i amb grans repercussions per a altres persones. 

Estaran aquestes accions basades en els valors moralment positius? 

 

 Robb a Invernalia 

Robb es queda governant Invernalia després que la seva mare marxi buscant justícia pel seu 

germà Bran. El personatge assumeix el càrrec de manera natural i prorrogant la política del seu 

pare. Mostra un caràcter responsable, disciplinat i afí a la suficiència. És prudent per exemple 

quan Theon Greyjoy li proposa aixecar-se en armes perquè han ferit a Ned i ell ho rebutja. Una 

actitud que es pot qualificar de mansuetud ja que, encara que pugui sentir ràbia envers a 

l’ofensa contra el seu pare, refrena aquesta còlera i sap que l’aixecament en armes podria 

provocar moltes més conseqüències negatives. Però “when his father, Eddard Stark was 

imprisoned for attempting to overthrow Joffrey, Robb Stark called his banners and proceeded 

to march south in an attempt to save his father. Robb Stark was a man on a rescue mission”17 

(BrydenBFish, 2013). Un propòsit que creu prou important no només per ell com a fill, sinó 

també pels abanderats i habitants del Nord, i que el motiva, ara sí, per aixecar-se en armes. 

 

 La transformació en Rey en el Norte 

D’aquesta manera Robb assoleix un nou càrrec com a comandant de les tropes dels norteños i  

estrateg bèl·lic. Amb aquest nou rol  haurà de demostrar als abanderats, homes de més edat i 

més experiència, l’autoritat que té com al seu nou Señor mentre el seu pare no hi sigui. Igual 

que Tywin Lannister, molt dels seus abanderats pensen que “es inexperto. En cuanto huela la 

batalla huirá a Invernalia con el rabo entre las piernas” (JT, tmep.1, cap.8). Robb, però, provoca 

un canvi d’actitud dels seus seguidors mitjançant una demostració de valentia, polipequia i 

                                                           

17 Traducció: Quan els seu pare, Eddard Stark va ser empresonat per intentar enderrocar a Joffrey, Robb 
Stark va cridar els seus abanderats i va procedir a marxar cap al sud per salvar el seu pare. Robb Stark 
era un home amb una missió de rescat. Font: bryndenbfish.wordpress.com/ 
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treball. Així és el primer a demostrar que ell ha d’assumir les tasques de major risc, com per 

exemple anar a negociar amb els Frey. “Mi padre haría lo que fuera para asegurar el paso. Si 

quiero dirigir este ejército, no puedo encargar a otro hombre que lo haga por mi” (JT, temp.1, 

cap.9). Aquesta valentia també la manifesta sempre que, quan hagin d’entrar en batalla, se 

situï a les primeres files “leading from the front and inspiring his men with both his bravery and 

his battle prowess”18 (Ackerman, 2013). Un treball constant, que seguirà durant tota la vida del 

personatge. Les planificacions, valoracions estratègiques i posicionals, portaran a Robb a 

guanyar-se l’autoritat i respecte dels seus abanderats. Finalment la polipequia, la qual també 

aplica durant tot el seu govern, demostra que Robb atén a les lleis socials acceptades 

demostrant justícia per tots aquells que compleixin el seu deure. Tot això portarà a Robb a ser 

considerat “a warm, generous and reluctant king — he’s portrayed to viewers as one of its 

fiercest warriors”19 (Ackerman, 2013) i a què els abanderats finalment el proclamin, amb la 

mort del seu pare, Rey en el Norte, al·legant que “Ahí se sienta el único rey ante el que hincaré 

mi rodilla. El Rey en el Norte” (JT, temp.1, cap.10). Així, Robb ha estat escollit com a Rey en el 

Norte de manera completament lliure, sense exercir cap mena de pressió ni amenaça als seus 

seguidors, fet que el legitima encara més en el nou càrrec que ostenta. En l’exercici de 

governar, Robb aplica la igualtat amb la seva mare, deixant-la participar en els  seus consells 

privats encara que sigui una dona. 

 

 Prepotència o biodúlia? 

Hi ha, però, un aspecte moral fonamental del què cal parlar indefugiblement en la direcció d’un 

exèrcit a través d’una batalla: la mort. Durant un conflicte armat, la mort de persones és 

inevitable. Com podem qualificar moralment l’interès per la vida individual de les persones de 

Robb Stark quan es veu envoltat en una situació que, per les seves característiques, ja implica 

la prepotència? És inevitable que morin persones en el conflicte, per això cal fixar-nos en com 

ho tracta el personatge. Després d’una de les primeres batalles que dirigeix, Robb anuncia 

dolgudament que “he enviado 2.000 hombres a la tumba hoy” (JT, temp.1, cap.9) mostrant així 

un sentiment de culpabilitat pel final dels seus homes. D’altra banda, a l´hora de tractar amb 

els presoners, el personatge anuncia que “no ejecutaremos prisioneros, no los torturaremos”, al 

qual Roose Bolton respon “la ética es preciosa, pero os costará dirigir vuestro ejercito con ella” 

(JT, temp.2, cap.4). Robb sobreposa el valor de la biodúlia, en la mesura del possible, en una 

                                                           

18 Traducció: Liderant la part frontal i inspirant els seus homes tant amb la seva valentia com coratge en 
la batalla. Font: http://www.wired.com/2013/04/robb-stark/ 

19 Traducció: Un rei càlid, generós i reticent – és retratat pels espectadors com un dels més ferotges 
guerrers. Font: http://www.wired.com/2013/04/robb-stark/ 
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guerra, per sobre de la prepotència. Igualment ho fa quan captura a dos nens Lannister, 

ordenant que aquests no siguin torturats ni matats per venjança, o quan dicti que “quiero que 

se trate bien a todos los heridos” (JT, temp. 2, cap.7). D’altra banda, per salvar el seu germà 

Bran, quan encara és a Invernalia, ha de matar a tres salvatges que l’amenacen de mort. Els 

mata per a salvar-se del perill i, quan aquest ja no sigui una amenaça, perdona la vida a la 

ultima noia salvatge, Osha. 

 

 El declivi moral de Robb Stark 

Mentre que  certs personatges evolucionen moralment parlant, com per exemple Sandor 

Clegane, d’altres sofreixen un decaïment moral important, com Arya Stark, tal com es veurà 

més endavant. Robb Stark també es pot posicionar en aquest últim grup. Es pot situar l’inici 

d’aquest declivi moral en el moment en què es casa amb Talisa. Lord Karstark, fent una 

similitud amb la guerra, ja ho apunta quan anuncia que “creo que perdiste la guerra el día que 

os casasteis con ella” (JT, temp.3, cap.3). No només Talisa influeix en la moralitat de Robb, sinó 

que s’haurà de sumar també el desgast de la guerra, la qual va perdent. A més a més, Robb ha 

perdut el seu objectiu inicial i font de motivació principal, salvar el seu pare, i haurà hagut de 

seguir tenint com a objectiu la venjança i fer el Nord independent. 

 

Però quines són aquestes accions que el qualifiquen d’immoral? En primer lloc, quan es casa 

amb Talisa, Robb es mostra afí a l’antivalor de la deslleialtat, ja que havia fet un jurament de 

casar-se amb una filla de Walter Frey, i a la ingratitud, ja que no recompensa de la manera 

acordada a Frey. La seva mare, Catelyn, l’avisa d’aquest comportament poc moral quan li diu 

que “tómate a la ligera tus juramentos y la gente hará lo mismo” (JT, temp.2, cap.10). “Robb 

fails to recognize the magnitude of his most serious sins: the tarnishing of his honor trough his 

oathbreaking not just to the Frey’s but to the people of Westernos under his protection”20 

(Vaught, 2014:92). El decaïment també porta a Robb a mostrar-se en una ocasió més a favor de 

la prepotència que de la biodúlia quan executi a Lord Krastak, perquè aquest no acata les seves 

ordres. En aquesta ocasió Robb torna a desobeir els consells de la seva mare i també de Talisa, 

que li proposen que el castigui d’una altra manera, però que no el mati. En aquest declivi 

moral, així com durant tot el trajecte del personatge, però, no se li pot deixar d’atribuir la 

veracitat, ja que no amaga les seves intencions i accions ni postula cap mentida. Irònicament, 

tot i la demostració de nombrosos valors positius als quals es mostra afí Robb, l’afinitat moral 

                                                           

20 Traducció: Robb falla en reconèixer la magnitud dels seus pecats més greus: la pèrdua de la brillantor 
del seu honor a través del trencament del seu jurament no només a Frey sinó a les persones de Poniente  
sota la seva protecció.  
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d’un antivalor com la deslleialtat, li causa la pena major, és a dir la seva mort, la de la seva 

família i la de la major part dels seus abanderats. Així, mentre altres personatges molt més 

immorals no trobaran la mort en aquestes circumstàncies tan cruels, Robb cau per culpa d’un 

antivalor. 

 

Figura 3. Taula de Valors Ètics a la que Robb Stark és afí 

 

Amb l’anàlisi de Robb Stark podem veure que, una educació relativament correcta i basada en 

valors morals, produeix un personatge que, tot i que es vegi immers en un conflicte bèl·lic que 

marcarà la seva participació a la sèrie, és relativament moral. La pèrdua de la figura paterna i el 

descobriment de l’amor, però, faran que perdi momentàniament algun dels seus valors 

morals. Aquest fet produirà la seva mort, ja que es troba en una situació de conflicte i n’és el 

màxim responsable. El problema de Robb és que esdevé Rey en el Norte massa jove i tot i  que 

ha assolit bons valors morals, encara li falta ser més adult. Se li associen nou valors positius  en 

front de tres antivalors, fet que fa que es posicioni com un personatge, en general, força 

moral.  

Font: Elaboració pròpia. Taula a partir de Méndez (2007). 
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5.2.4. Jon Nieve 

Jon Nieve és un personatge molt marcat pel fet de ser bastard, una condició no escollida, però 

que l’afectarà en la seva personalitat i en la seva pròpia autopercepció, així com que li donarà 

una visió característica del món (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014). Els fets, però, l’allunyaran de la 

seva família i el posaran a prova a la Guardia de la Noche, on haurà de prendre decisions de 

caràcter moral per resoldre els conflictes en què es veu involucrat. 

 

 La personalitat de Jon Nieve 

Com s’ha comentat, la condició de bastard marca profundament a Jon Nieve, juntament amb 

el fet que tampoc coneix  la seva figura materna. Ens trobem davant d’un personatge desolat i 

trist, com el paisatge nevat i àrid que l’envolta, i amb una actitud estoica davant la vida. En 

aquest sentit Jon “aguantará y renunciará y realizará su deber.” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 

2014:104). Així, durant tota la seva infantesa ha aguantat les calúmnies i els menyspreus de 

Catelyn Stark per la seva condició de bastard de Ned, i s’ha posicionat sempre en una categoria 

secundària en les reunions i esdeveniments oficials, com per exemple quan, durant la visita del 

rei Robert, no és convidat al banquet. El mateix Jon reconeix aquest sentiment afirmant que 

“Sentí envidia de Robb toda mi vida. Quería que mi padre me mirase como lo miraba a él. Me 

superaba en todo. Yo quería odiarlo pero no podía” (JT, temp.4, cap.1). Totes aquestes 

situacions ens mostren que Jon és un personatge afí al valor de la mansuetud, és a dir, a la 

repressió de la ràbia i la còlera i a l’autocontrol. La condició de bastard també el porta a ser afí 

a la castedat, frenant la passió i el descontrol sexual ja que, com ell mateix explica a Samwell, 

un amic seu, “me senté ahí, en el burdel, mientras Ros se desnudaba y no pude hacerlo. Porque 

sólo podía pensar, ¿y si la dejo embarazada?” (JT, temp.1, cap.4). Tot això provoca que “Jon is 

looked down upon for his birth status […] He does not fit the Westeros stereotype of bastards 

being of bad blood who do evil things.”21 (Swordinthedarkness, 2012) com podrien ser Joffrey 

Baratheon o Ramsay Bolton.  

 

 Jon Nieve a la Guardia de la Noche. 

Segons la perspectiva de Jon Nieve, doncs, l’única opció possible per a la seva condició de 

bastard, és unir-se a la Guardia de Noche i així portar prestigi a aquesta ordre mil·lenària. Tot i 

que “he is expecting to see the Night’s Watch of the stories, an honorable and prestigious 

military order dedicating their lives in service to protecting the realm. When Jon gets there, as 

                                                           

21 Traducció: Jon és menyspreat per el seu estatus de naixement […] no encaixa en l’estereotip de 
Poniente  de bastards de mala sang que fan coses il·lícites. Font: http://asoiafuniversity.tumblr.com 
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we all know, he receives a rude awakening. The heroic military order of his dreams is nothing 

more than a dumping ground for Westeros criminals.”22 (Swordinthedarkness, 2012). Jon torna 

a mostrar una actitud estoica i, davant d’aquesta situació, destaca sobre els seus companys 

“because he grew up relatively wealthy and educated, he is considered privileged and different 

by the other new recruits of the Night’s Watch.”23 (Sparknotes, 2012.). Tot i això no adopta una 

posició de superioritat, com ho han fet altres nois de la Guardia, sinó que aplica el valor de la 

igualtat i mostra respecte per aquells més dèbils, com Samwell Tarly, ajudant-los dins de 

l’ordre. També fruit d’aquesta actitud, s’adapta a una vida sense gaire béns materials essent afí 

a la suficiència. 

 

Un moment molt important en la Guardia de la Noche és el jurament en què es diuen els vots i 

es passa oficialment a formar part de l’ordre. Veurem com, davant d’aquest jurament, Jon 

Nieve actua sempre amb lleialtat, tot i que es veu involucrat en conflictes que el posaran a 

prova. El primer d’ells es produeix quan descobreix que el seu pare ha estat decapitat i que 

Robb s’ha aixecat en armes en contra els Lannister. En un primer moment decideix desertar i 

anar a ajudar al seu germà, però gràcies als seus companys, que li recorden, literalment, els 

vots que ha jurat, Jon torna a la Guardia. En el segon cas, un pèl més conflictiu, Jon s’infiltra 

entre els salvatges per descobrir els seus plans i mesurar les forces que tenen per, 

posteriorment, explicar-ho a la Guardia. En aquesta ocasió, tot i que Jon incompleixi moltes de 

les premisses que ha jurat, ho fa sota la tutela d’un superior que li ho mana, Qhorin 

Mediamano. En aquest sentit, igual que ho consideren els capitans de la Guardia, el 

personatge tampoc s’haurà mostrat deslleial als seus vots. “Jon no teme la tortura o el castigo 

físico, […] sino el no estar a la altura del código de la Guardia de la Noche” (Timm, 2012:128). 

Amb el reconeixement i lleialtat als vots, Jon també es mostra afí al valor de la polipequia, és a 

dir a l’obediència social a les lleis democràtiques que dicta la Guardia. Per exemple, assumeix 

el seu paper de majordom amb mansuetud, després d’haver reprimit els sentiments de ràbia i 

còlera, ja que és el que li han dictat els seus superiors. 

 

                                                           

22 Traducció: Ell està esperant veure la Guardia de la Noche de les històries, una ordre militar honorable i 
prestigiosa que dedica la seva vida a protegir el reialme. Però quan Jon arriba allà, com ja sabem, veu la 
dura veritat. L’ordre militar heroica dels seus somnis no és res més que un abocador de delinqüents de 
Poniente. Font: http://asoiafuniversity.tumblr.com 

23 Traducció: Perquè creix en un ambient ric i ben educat, es considera privilegiat i diferent dels altres 
nous reclutes de la Guardia de la Noche. Font: http://asoiafuniversity.tumblr.com 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
86 

 

Dins del context de la Guardia també podrem veure com el personatge és afí a altres valors 

positius. En primer lloc destaquem el de la valentia. Jon Nieve sempre sobreposa el seu deure 

per sobre de la por a sofrir algun perjudici. D’aquesta manera lluita amb els homes de la 

Guardia que s’han quedat la casa de Craster, a la batalla per protegir el Castillo Negro de la 

invasió dels salvatges i també afronta la posició de nouvingut al Pueblo Libre amb coratge i 

valor. D’altra banda, també podem relacionar els valors de la pancracia, el treball, la discreció i 

modèstia. Tot i venir de la família més important del Nord, no sobreposa aquesta condició i 

assumeix el rol que li toca, fins i tot quan l’anomenin majordom i reaccioni, en un primer 

moment, de mala gana anunciant que “los mayordomos no son más que criadas. Soy mejor 

espada y jinete que cualquiera. No es justo” (JT, temp.1, cap.6). No crida l’atenció en part 

perquè “Jon leads without pride and without thought for himself, and he proves a wise and 

natural leader from the start of the novel.”24 (Sparknotes, s.a.). Des de la base de la discreció i 

la modèstia, mostra un esforç sostingut en les tasques que se li encomanen arribant a dictar 

que “con gusto daria mi vida por la Guardia” (JT, temp.2, cap.6) i demostrant que farà 

qualsevol cosa que aquesta li demani. “Yet on more than one occasion has proven to be 

honorable, disciplined, and kind hearted”25 (Swordinthedarkness, 2012).  

 

A mesura que va avançant la trama, Jon Nieve agafa un paper més rellevant dins de la Guardia 

de la Noche. Després de viure amb el Pueblo Libre, el seu coneixement de la situació ha millorat 

i cada cop té més consciència de a què s’enfronten. “Jon has earned these responsibilities 

rather than received them as a result of his noble heritage.”26 (Sparknotes, s.a.). De mica en 

mica doncs el personatge s’anirà guanyant la capacitat d’incidir en el govern de la Guardia i, 

des del respecte, farà propostes i donarà possibles solucions a problemes d’aquesta ordre, 

mostrant-se així pancràtic. “Jon opta por escoger lo correcto [...] desechar utopías para 

centrarse en la posibilidad de resolver problemas reales” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:103). 

Els companys de la Guardia postularan a Jon com a líder, ja que actua amb coratge, 

coneixement i seguretat en les diverses situacions en què s’enfronten. En el penúltim capítol de 

la quarta temporada es veu que és ell qui realment guia la batalla al Castillo Negro. Així, es pot 

considerar que Jon es mostra, quasi sense voler, afí al valor de la democràcia, ja que passa a ser 

el líder per elecció dels seus companys, els quals no han estat coaccionats. 

                                                           

24 Traducció: Jon lidera sense orgull i sense pensar en sí mateix i demostra així que és un líder natural des 
de l’inici de la novel·la. Font: http://www.sparknotes.com/lit/a-game-of-thrones/canalysis.html 

25 Traducció: Però en més d’una ocasió ha demostrat ser honorable, disciplinat i de bon cor.  

26 Traducció: Jon s’ha guanyat aquestes responsabilitats en comptes de heretar-les com a resultat de la 
seva herència noble. Font: http://www.sparknotes.com/lit/a-game-of-thrones/canalysis.html 
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 La relació amb els salvatges 

El personatge de Jon Nieve estarà profundament marcat per la relació que estableix amb el 

Pueblo Libre amb la intenció de treure’n informació. Amb els salvatges Jon Nieve apren que “la 

línea que separa el bien y el mal es, a veces cuestión de perspectiva” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 

2014:101) i que l’odi que la gent de la Guardia els hi tenen és poc fonamentat. “Empieza a ver 

a los Salvajes como lo que realmente son, personas iguales que cualquier otro Poniente. Y es 

por esto que jugará un papel importantísimo en la evolución de La Guardia de la Noche, en sus 

estamentos y en su cultura desfasada, antigua e intransigente” (Vicente Díaz, 2012). D’aquesta 

manera torna a reafirmar-se en el valor de la igualtat. 

 

Però Jon Nieve també comet actes immorals. La relació que estableix amb Ygritte així com amb 

els altres companys de viatge que escalen el Muro, es sustenta bàsicament en la mentida, ja 

que els fa creure que realment ha desertat quan no és així. Amb Ygritte intenta donar-li algunes 

pistes d’aquesta mentida quan li explica, en tercera persona, que “no ganaréis. Si atacáis el 

Muro moriréis” (JT, temp.3, cap.7). D’altra banda també mostra ingratitud cap a aquells que 

l’han acceptat a les seves files quan, alhora de marxar, els ataqui, i després al Castillo Negro no 

mostri cap tipus de compassió amb els qui ha compartit viatge. Amb Ygritte, Jon intenta 

mostrar tota la gratitud que pot des de la seva posició de la Guardia quan li digui que, “sé que 

te quiero, pero debo irme a casa” (JT, temp.3, cap.10) però això no serveix a la noia que, 

profundament dolguda, li llenci tres fletxes. 

 

 Matar homes  

Igual que en altres personatges, com per exemple el seu germanastre Robb, amb Jon ens 

trobem davant del conflicte de la prepotència i la biodúlia. Jon Nieve es troba immers en un 

context bèl·lic que augmenta a mesura que va avançant la sèrie. Es pren com a premissa que en 

situacions bèl·liques matar a aquells que lluiten contra tu, quan sigui estrictament necessari, 

per salvar la pròpia vida o la dels teus companys o amics, és acceptable. S’estableix igualment 

però una relació amb la mort que permet sobreposar un valor positiu o negatiu per sobre 

l’altre. Per definir aquesta inclinació cap a un o altre caldrà analitzar les accions de Jon en 

relació a la mort sempre que aquestes no es duguin a terme en les situacions descrites 

anteriorment. La primera acció que Jon fa a favor de la biodúlia és salvar al seu amic Sam de la 

violència física dels seus companys. Per contra però els amenaça i per tant practica prepotència 

sobre els altres. La prepotència també l’aplica quan mati a Qhorin Mediamano, encara que 

aquest li ho hagi demanat. Actua amb biodúlia amb Ygritte quan no la mati tot i ser una ordre 
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del seu superior. Per contra la fa presonera. Així mateix ho fa amb un home que cuida cavalls 

per la Guardia el qual defensa. D’altra banda troba repulsiu que Craster “asesine  a sus propios 

hijos, es un monstruo” (JT, temp.2, cap.3) i en aquest sentit Jon es mostra a favor de la 

genodúlia quan intenti salvar el nen abandonat per Craster encara que no ho aconsegueix. Si 

que ho assoleix quan salvi a totes les dones d’aquest un com Craster és mort i aquestes 

estiguin en mans dels homes que han desertat de la Guardia. Així doncs podríem dir que 

sobreposa una mica més el valor de la biodúlia que el de la prepotència. 

 

Figura 4. Taula de Valors Ètics a la que Jon Nieve és afí 

 

 

 

 

 

 

Aquesta anàlisi ens demostra que ens trobem davant d’un dels personatges més morals de tota 

la sèrie. A causa de la seva condició de bastard, juntament amb el fet d’haver estat educat en 

una família poderosa que tenen molt en compte el codi moral, fa que Jon mostri una gran 

afinitat a 14 valors. Sobretot els d’autodomini (recordem que ens trobem davant d’un 

personatge estoic), però també els de respecte i solidaritat. Entre aquests segurament se’n 

podrien sumar d’altres com per exemple l’ecodúlia el qual segurament Jon Nieve aplicaria si es 

donés una situació o la subsidiarietat si tingués capacitat de governar. Els dos únics antivalors 

que aplica són en relació al Pueblo Libre uns esdeveniments que li causaran ressentiment i 

dolor amb ell mateix, fet que ens mostra altre cop que preferiria no haver comès actes 

immorals i que haurà de viure amb aquests sentiments.  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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5.2.5. Sansa Stark 

Sansa Stark és la primera filla de la família Stark i ha nascut i crescut a Invernalia en un ambient 

familiar i càlid on ha estat educada amb una visió particular del món de Poniente. La realitat 

però, xocarà amb la fantasia del personatge quan aquesta se’n vagi a viure a la capital on haurà 

d’enfrontar-se a situacions completament noves. Actuarà Sansa amb moralitat davant 

d’aquestes situacions? Cal analitzar-ho amb prudència. 

 

 La feminitat i la innocència de Sansa Stark 

El personatge representa l’arquetip típic de feminitat, una dona innocent que necessita la 

protecció d’un home per sobreviure. “The archetype of the innocents assume they will be cared 

for by the universe and other people, because they are so special and so good”27 (Frankel, 

2014:106). Aquest fet, unit que Sansa ha viscut sempre a Invernalia creient en les històries de 

cavalleries i homes gentils així com en l’amor verdader, fan del personatge algú completament 

innocent, “una niña complaciente, bondadosa y sumisa que busca la aceptación de los demás y 

le horroriza mostrar una imagen descortés hacia el resto de la corte” (Vicente Díaz, 2012). 

D’aquesta manera la seva meta és esdevenir la donzella que els seus pares esperen d’ella per 

tal que estiguin orgullosos. Poniente però es tracta d’un continent on les reines practiquen la 

mentida i la traïció constantment, els prínceps enganyen i són malvats i els cavallers no 

representen ni tenen en compte el codi cavalleresc. 

 

Sansa Stark també esdevé el pol oposat de la seva germana Arya, que representa la dona 

guerrera. Així a partir de la percepció que té Sansa envers la dona i la feminitat li podem 

atribuir l’antivalor de la desigualtat ja que el personatge creu en diferències fonamentades 

entre homes i dones, les accepta i les defensa. Creu en la dona únicament dedicada als seus 

fills i al seu marit i amb els homes valents i forts tal com marquen els estereotips. Per contra 

menysprea aquells que se’n diferencien com per exemple El Perro que, amb la seva cara 

cremada, li fa por i no és capaç de confiar-hi encara que aquest la salvi en diverses ocasions. 

 

 La resistència a la cort 

La fantasia i la ingenuïtat de Sansa es trencaran tan bon punt arribi a la capital i matin el seu 

pare, un fet que li farà descobrir com són realment els prínceps, princeses, reines i cavallers 

amb els quals tant havia somiat. Així ja durant el viatge descobreix com és Joffrey, el seu 

                                                           

27 Traducció: L’arquetip de l’innocent assumeix que serà atès per l’univers i altres persones perquè són 
especials i molt bons.  
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promès, tot i que nega la possibilitat d’un príncep malvat durant la major part de la primera 

temporada. Després de suplicar-li per la vida del seu pare i que aquest no li concedeixi “Sansa 

faints: she has discovered the prince’s true cruelty far too late”28 (Frankel, 2014:110). 

Posteriorment el personatge ha de sobreviure a la cort en un ambient completament hostil 

cosa que li suposarà un trauma. Afronta la situació amb una actitud gandula, passiva i 

complaent davant dels Lannister encara que en el fonts senti un enorme menyspreu per 

aquests i afirmi en la intimitat que “odio al rey Joffrey más que ninguno de ellos” (JT, temp.2, 

cap.6). 

 

Durant la seva estada a Desembarco del Rey i sota aquestes condicions, Sansa ens mostrarà 

que és afí a diversos valors morals. És obedient a les normes socials i a les lleis sent així afí a la 

polipequia i també a la lleialtat. Encara que Sansa no vol casar-se amb Joffrey, ni posteriorment 

amb Tyrion, no és deslleial a la cort i compleix tots els seus pactes encara que siguin amb els 

Lannister. Cersei ho sap quan li pregunta sarcàsticament “aunque lo haga [que Joffrey mati a 

Robb] Sansa cumplirá con su deber, ¿verdad palomita?” (JT, temp.2, cap.3). Igualment practica 

el valor de la biodúlia el qual li podrem atribuir quan supliqui per la  vida del seu pare però 

també quan salvi d’una manera molt intel·ligent la vida del cavaller Ser Dantos davant d’una 

nova crueltat de Joffrey. D’altra banda, la reina Cersei li fa la vida impossible, malgrat que en un 

principi Sansa l’admirava i fins i tot es pentinava com ella. Cersei la tractarà amb menyspreu 

retraient-li que “¿eres perfecta verdad? Rezando” (JT, temp.2, cap.3) quan aquesta ajudi a les 

altres donzelles i les guiï durant la batalla de Aguasnegras. Per totes les injuries i calumnies que 

Sansa aguantarà de Cersei i Joffrey sense revelar-se la faran afí al valor de la mansuetud que, 

provoca que “her lack of resistance encourages Joffrey to keep mistreating her”29 (Frankel, 

2014:107). També és discreta i modesta per a passar desapercebuda davant de la gent de la 

capital, tal com afirma quan respon que “yo ya no rezo. Es el único lujar donde puedo ir y que la 

gente no me hable” (JT, temp.4, cap.1). 

 

 L’inici del creixement amb Baelish  

Durant les temporades que Sansa passarà a la cort és “more maligned and abused, but also 

grows smarter. She takes in information from every source — from Joffrey, Cersei, Petyr, Sandor 

                                                           

28 Traducció: Sansa es desmaia: ha descobert la veritable crueltat del príncep massa tard.  

29 Traducció: La seva resistència encoratja a Joffrey a continuar maltractant-la.  
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Clegane, Tyrion Lannister, Ser Dontos, the Tyrells, and Lysa Tully — and turns it into a lesson.”30 

(Waters, 2014). ). Aprèn que res és com ella creia abans, quan vivia a Invernalia, al·legant que 

“soy una estúpida, una niña con sueños estúpidos” (JT, temp.3, cap.7). Petyr Baelish, del qual 

no sabem les seves intencions, la treu de la capital i la porta a casa de la seva tia Lysa Arryn 

després de la mort del rei Joffrey. Allà el personatge torna a viure en un ambient hostil però 

aquest cop amb la protecció de Baelish. D’aquesta manera, per primera vegada, Sansa practica 

la mentida en comptes de la veracitat per salvar-lo a ell quan investiguin la mort Lysa Arryn. Per 

Méndez (2007) però, hi ha certs moments en els quals les mentides són necessàries. Per això 

avaluem aquesta única mentida no com a un acte immoral sinó com una manera de protegir-se 

i salvar-se a ella mateixa de possibles danys morals que podria sofrir amb la pèrdua de Petyr 

Baelish, que s’ha postulat com el seu protector. També esdevé una forma de gratitud, un valor 

que sí que s’associa al personatge. 

 

Figura 5. Taula de Valors Ètics a la que Sansa Stark és afí 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure en aquesta anàlisi Sansa Stark és un personatge innocent i que per tant 

aplica en general els valors morals positius a causa de la seva bona educació i visió esbiaixada 

                                                           

30 Traducció: Cada vegada és més difamada i maltractada, però també creix i és més intel·ligent. Pren 
informació de totes les fonts - de Joffrey, Cersei, Petyr, Sandor Clegane, Tyrion Lannister, Sir Dontos, the 
Tyrells, i Lysa Tully - i les converteix amb una lliçó. Font: http://www.therainbowhub.com/ 

Font: Elaboració pròpia. Taula a partir Méndez (2007). 
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del món en el qual viu. La realitat fa que no abandoni els seus valors i els intenti aplicar en 

ambients hostils però que en la majoria de situacions no tingui cap possibilitat d’aplicar-los. Per 

això, encara que segurament Sansa està d’acord amb valors de pau en cap moment veiem que 

els posi en pràctica i no podem atribuir-los-hi. Sí que demostra nombrosos valors d’autodomini 

a causa de la circumstància que està vivint. Se li atribueixen doncs 7 valors i 2 antivalors sent 

així un personatge molt més moral que amoral. Ara bé, de la seva situació el personatge 

comprendrà que en certes circumstàncies és necessari actuar amb valors immorals per tal de 

sobreviure. En aquest aspecte es pot dir que Sansa aconseguirà realitzar un pas més que el seu 

pare, Eddard Stark, i entendrà que de vegades no és possible aplicar i actuar d’acord aquests si 

es vol salvar la vida. 
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5.2.6. Arya Stark 

Arya Stark és una nena de dotze anys que es veurà immersa en una situació que li canviarà 

completament la vida. D’aquesta manera el fet de quedar-se orfe amb la seva edat i haver de 

sobreviure en un món completament hostil, on veurà que va perdent la seva família de mica en 

mica, proporcionarà Arya una concepció moral completament diferent a d’altres personatges. 

Cal mencionar que l’estima generalitzada que desperta el personatge entre els espectadors 

farà que en molts casos el judici moral que se li atribueixi, pugui està esbiaixat (Jacoby, 2012). 

Per això aquí analitzarem detingudament les seves accions. 

 

 Estereotip de dona guerrera 

Igual que Brienne de Tarth, Arya Stark remet a l’arquetip de la dona guerrera,  mostrant trets 

que, de manera estereotipada, són considerats bàsicament masculins. “Rasgos como el 

liderazgo, la agresividad, la tenacidad, la independencia, la ambición o la competitividad. Por el 

contrario, rasgos como la pasividad, la obediencia, la ternura o la sensiblería estarían más 

tradicionalmente ligados a la mujer Es evidente que Arya cumple con creces el primero grupo 

de rasgos y no podría estar más alejada de los segundos” (Vicente Díaz, 2014). També Frankel 

(2014) estarà d’acord amb l’arquetip que representa Arya Stark, però el qualifica amb el nom 

d’artemisa i el matisa de la següent manera: “girl active, stubborn, career-driven, independent 

and with a strongly feel for causes and for explore new territory”31 (Frankel, 2014:50). Així cal 

notar que aquest personatge és un pèl diferent de Brienne ja que, tot i que les dues siguin 

dones guerreres, la concepció del gènere per part d’aquestes difereix. Arya  no renuncia mai al 

gènere femení i el reivindica en diverses ocasions: davant de Syrio Forel, que la tracta de 

“chico”, o dels seus amics de viatge quan ja han descobert que és una noia però si continuen 

referint com a noi. El personatge també elogia heroïnes femenines, com per exemple Nymeria 

o Visenya Targaeryen. Per tot això es pot considerar que practica el valor de la igualtat ja que 

creu fermament, i ho porta a terme, que un home i una dona no han d’estar  regits pel seu 

gènere sinó per allò en què siguin més bons o vulguin dedicar-se. 

 

 El trauma psicològic 

El destí d’Arya farà que aquesta visqui coses impròpies per algú de la seva edat, fet que li 

provocaran un canvi en el seu caràcter. Cal pensar que l’Arya de la primera temporada, igual 

que la seva germana, ha idealitzat el món de la cavalleria i la lluita amb espasa mentre que, al 

                                                           

31 Traducció: Una noia activa, tossuda, amb una carrera impulsada, independent i amb un fort sentiment 
per les causes i per explorar nou territori. 
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final de la quarta temporada, haurà descobert que el món que tant li agrada, el de la guerra, és 

un món de sang, mort, horror i crueltat (Vicente Díaz, 2012). Aquest descobriment sorgeix a 

partir de diversos traumes. El primer el que viu quan maten al seu amic Mycah, fill del 

carnisser, i s’ha de separar del seu llop Nymeria. Seguidament s’enfronta a la destrucció de la 

seva família amb l’execució del seu pare que, encara que no testimonia, té molt present. Ella 

mateixa ho explica quan pregunta al capità de La Hermandad Sin Estandarte “¿cómo puedes 

dormir cuando tienes esas coses en la cabeza? Cierro los ojos y los veo ahí plantados” (JT, 

temp.2, cap.3). A aquest trauma el personatge respon de manera agressiva, a diferència, per 

exemple, del trauma que pateix Theon Greyjoy. La seva reacció és doncs de “hypervigilance, 

coldhearted decision maker, rapid reactions to dangerous situations, extra attention to 

personal safety, commitment to training and lifestyle decisions that ensure readiness for future 

traumatic events”32 (Myke Cole,  2014:78). També com a reacció del dolor i el patiment sofert 

“she reacts for her trauma by abandoning her identity and reinventing herself from the roots up 

no less than ten times (the boy Arry, Servant of Tywin, etc.)”33 (Cole, 2014:80). Amb aquest 

transvestisme el personatge inicia un viatge on busca la seva pròpia  identitat alhora que 

s’acostarà al més obscur de la condició humana. (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012). En aquesta 

cerca Arya Stark serà moralment afí a la discreció, un altre mecanisme de defensa. La mateixa 

Arya ho explica quan respon a Tywin Lannister perquè va disfressada de noi “es más fácil viajar 

de chico” (JT, temp.2, cap.4). En aquest sentit, els autors coincideixen que la seva espasa Aguja 

és l’únic objecte que li recorda la seva veritable identitat i que l’acompanya al llarg del viatge i 

dels seus canvis de nom. 

 

 L’infern a Harrenhal  

El castell de Harrenhal suposarà el lloc físic on Arya Stark veu amb els seus propis ulls la 

crueltat i l’horror del món així com el futur que li espera si no fa res. Aquesta fortalesa, que els 

cinèfils Roca, Vilaprinyó i Cano (2012) destaquen que recorda els camps d’extermini, acaba de 

marcar la nova personalitat d’Arya. Allà posa en pràctica la discreció i també és un dels pocs 

moments que la veurem afí a la biodúlia, intentant salvar la vida del major nombre de 

persones possibles quan encarregui de fer matar a l’home que tortura els ostatges. Per contra 

comença a veure que la vida de les persones acaba sent insignificant.  

                                                           

32 Traducció: Hipervigilància, que pren les decisions amb el cor fred, que reacciona ràpid en les situacions 
perilloses, amb una atenció especial a la seguretat personal, compromís amb l’entrenament i l’estil de 
vida que garanteix la preparació per a futurs esdeveniments traumàtics.  

33 Traducció: Reacciona al seu trauma abandonant la seva identitat i reinventant-se a sí mateixa des de 
les arrels fins a no menys de deu vegades (el noi Arry, la servent de Tywin, etc.) 
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 El decaïment moral: la llista de noms 

Després d’aquest viatge i el descens a l’infern de Harrenhal, Arya Stark actua aplicant valors 

completament immorals. La seva vida es veu guiada per la determinació de venjança i per 

complir l’objectiu d’aplicar la seva pròpia justícia a les persones de la seva llista: Sir Gregor, 

Dunsen, Polliver, Chiswyck, Raff el Dulce, Cosquillas, El Perro, Sir Amory, Sir Ilyn Payne, Sir 

Meryn, el rei Joffrey, la reina Cersei. (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012). Així mentre en els primers 

capítols de la sèrie hagués estat molt difícil pensar que aquesta nena de 12 anys mataria 

persones “Arya becomes a killer, through one who will strike pot at both genders.”34 (Frankel, 

2014:50). El personatge aplica la prepotència i mata a aquelles persones que creu que és just 

que morin. Encara que la primera persona que mata és un noi a Desembarco del Rey durant la 

seva fugida de la capital, aquesta mort no té res a veure amb les que seguiran  posteriorment. 

Destaca, del capítol 10 de la 3 temporada, quan mata a un home que s’estava burlant de la 

mort del seu germà Robb Stark, un acte fet amb un gran odi, venjança i tirania i aplicat sobre 

una persona que no estava prèviament a la seva llista. És important entendre que Arya està 

actuant de manera immoral a pesar de les raons que tingui i les possibles justificacions. Vicente 

Díaz (2014) creu que els actes de Arya són legítims perquè “al encontrarse con Polliver, Arya le 

recuerda los actos que cometió y se asegura de que la reconozca antes de matarle. Arya no está 

vengando a su padre o a su familia con este acto, sino que está honrando a prácticamente un 

desconocido, a Lommy Manosverdes, aquel chico herido que Polliver mató sin escrúpulos en la 

segunda temporada. ¿Consideramos esto un acto de venganza o de justicia?” (Vicente Díaz, 

2014). Aquesta postura però dissentirà de la d’aquest anàlisis ja que es continuarà creient que 

Arya aplica un valor immoral tot i les justificacions que puguin avalar-la. Si que hi coincidirà 

l’opinió de Maise Williams, actriu que dóna vida al personatge. “Williams emphasized that 

Arya’s morality is becoming a solid shade of grey, and that she doesn’t want audiences to be on 

Arya’s side just because they got attached to her plucky former self”35 (Chambers citant 

Williams, 2014). La prepotència i la tirania no seran els únics antivalors que practica el 

personatge. “Arya se sumerge en las sombras, en el frío, en los instintos de la muerte, lo 

masculino y abandona la creación de vida, el amor, el calor, lo femenino” (Roca, Vilaprinyó i 

Cano, 2012:171). Així també mostra desobediència a qualsevol tipus de norma social. Això sí, 

l’afinitat del personatge als valors de la valentia, treball i la suficiència és innegable. Sense 

aquests Arya no hauria estat capaç de sobreviure. 

                                                           

34 Traducció: Arya es converteix en una assassina, algú que pot colpejar amb els dos sexes. 

35 Traducció: Williams va fer èmfasi en què la moral d’Arya s’està convertint en una tonalitat solida de 
color gris i que ella no vol que l’audiència només estigui del costat d’Arya només perquè estan units a la 
valentia del personatge.  
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Finalment cal destacar una de les últimes aparicions de Arya quan no mata a El Perro, últim 

company de viatge, tot i que aquest li suplica. Els bloggers més optimistes veuen en aquesta 

acció una possible al·lusió a que el personatge encara té cert sentit moral i que ha esborrat a 

Clegane de la llista després del que han viscut junts. “A pesar de que Sandor está en su lista, 

[Arya] está recapacitando y lo considera, en esos momentos, como un aliado [...] es consciente 

de que durante todo este tiempo la ha estado protegiendo y ha sido su mejor forma de 

sobrevivir hasta el momento” Vicente Díaz (2014). Aquells més negatius però veuen en l’acció 

d’Arya un nou acte de maldat i de venjança deixant patir a El Perro en comptes de matar-lo. 

 

Figura 6. Taula de Valors Ètics a la que Arya Stark és afí 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha vist Arya Stark respondrà de manera violenta al trauma que ha patit i, encara que en 

certs casos es pugui justificar part de les seves accions, el personatge tindrà una moral grisosa 

amb 5 valors i 3 antivalors. En aquest sentit ens trobem davant d’un personatge típic de 

George R.R. Martín. “Characters in Westeros are often damaged, flawed and beset by 

overwhelming emotions or passions that twist their heroic intent.”36 (Vaught, 2012). Ara bé, 

sense l’afinitat a certs valors amorals Arya no hauria estat capaç de sobreviure ja que perd el 

que té i en cert sentit es veu forçada a viure de la manera en què ho fa.  

                                                           

36 Traducció: els personatges de Poniente sovint estan danyats, són defectuosos i assetjats per colpidores 
emocions o passions que torcen els seus intents heroics.  

Font: Elaboració pròpia. Taula a partir de Méndez (2007). 
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5.2.7. Bran Stark 

Brandon Stark, conegut com a Bran, es queda minusvàlid a l’inici de Juego de Tronos, una 

condició que caracteritzarà i influirà en gran mesura les accions en què prendrà part així com 

també la seva manera d’entendre la vida. “Becoming disabled leads Bran to begin experiencing 

visions. His becoming disabled wasn’t the end of the story, just started to go on”37 (Hartinger, 

2014:158). Així doncs serà la condició de Bran de vital importància per comprendre les seves 

accions morals. 

 

 La maduresa de Bran 

Bran Stark es queda minusvàlid a l’edat de 10 anys i, en despertar del coma, el seu pare i la 

seva mare han marxat. No els tornarà a veure més i els perdrà definitivament quan aquests 

morin i el deixin orfe. Això suposa que “we get to see him living with the fact that he’ll never 

walk again, most of his family has left him, on top of having dreams every single in which he’s 

falling over and over and over and over again”38 (Athelstans, 2013) una condició 

extremadament dura per un nen de la seva edat. Roca, Vilaprinyó i Cano (2014) compararan 

aquesta situació desesperada amb la d’altres personatges infantils de sagues fantàstiques com 

per exemple les de Tolkien on sempre hi ha un personatge adult, savi i poderós, com per 

exemple Gandalf, que guia a l’infant protagonista i perdut. Bran no té aquesta sort. Tot i que 

compte amb el Maestre Luwin i posteriorment amb Osha i els germans Reed la seva situació 

continua sent desesperada i traumàtica. La resposta a aquesta circumstància ens mostra a un 

personatge molt més madur del que suposa la seva edat. 

 

Un fet clar d’aquesta maduresa és el moment en què Bran es queda com el Stark més gran 

d’Invernalia i ha d’assolir el paper de Señor de Invernalia. D’aquesta manera, sota la tutela del 

Maestre Luwin, Bran es mostra afí a la democràcia, a la polipequia, al treball, a la gratitud i a la 

lleialtat. Esdevé un governant just, que exerceix l’autoritat necessària però sense abusos ni 

amenaces. Entén que “si no protegemos a nuestros vasallos, porque iban a protegernos ellos?” 

(JT, temp.2, cap.5) mostrant així gratitud i subsidiarietat i compensant els esforços d’aquells 

que han aportat persones o béns a l’aixecament en armes de Robb Stark contra els Lannister. 

Encara que en molts moments li agradaria dur a terme altres activitats, com per exemple 

                                                           

37 Traducció: Quedar discapacitat porta a Bran a començar a experimentar visions. El seu accident no és 
el final de la història sinó que tot just comença. Font: http://asoiafuniversity.tumblr.com 

38 Traducció: El veurem vivint amb el fet de no poder tornar a caminar de nou, que la major part de la 
seva família l’ha deixat i a més a més de tenir somnis en el que està caient una vegada i un altre.  
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muntar a cavall, compleix el seu deure i obligació amb esforç i treball. Els bloggers defineixen a 

Bran com un personatge “con una sabiduría y comportamiento inusual para los niños de su 

edad” (Vicente Díaz, 2012) o afirmant que “despite his injury, he’s put in a position where he 

needs to be the man. And he does it without complaint. He gets carried around by Hodor 

knowing how the other lords look at him, he treats with them, observes them, plays his role. 

Bran becomes very mature for his age”39 (Athelstans, 2013). Bran, potser perquè encara no és 

conscient del poder, és afí a la discreció i la modèstia i preferiria viure com els altres habitants 

d’Invernalia sense cridar l’atenció pels seus càrrecs i títols.   

 

 El viatge de Bran 

Ja amb Invernalia cremada, Bran decideix marxar cap a més enllà del Muro per tal de descobrir 

el veritable significat sobre els seus somnis i visions. Durant el camí l’acompanyen Osha la 

serventa, Hodor discapacitat mental, i el seu germà petit Rickon. Se’ls uniran a la causa Jojen i 

Meera Reed, dos germans adolescents que buscaven a Bran. Amb ells Bran desenvolupa una 

relació basada amb la veracitat, ja que mai amaga cap tipus de visió que hagi tingut i les hi 

explica totes, i també amb la igualtat. Jojen i Bran també consideren a Meera i a Osha com a 

iguals encara que siguin dones. Igualment aplica aquest valor amb Hodor, que tot i ser 

discapacitat, no rep en cap moment un tracte basat en la violència moral. 

 

Quan Bran, Jojen, Meera i Hodor són capturats pels desertors de la Guardia de la Noche a la 

casa de Craster, el personatge ens mostra que, davant d’una amenaça d’una altra persona, 

actua amb biodúlia, suficiència, mansuetud, i valentia. Així quan Karl, el cap dels desertors,  

intenti abusar de Meera, Bran és suficientment valent per rebel·lar la seva identitat per tal de 

què aquest no faci mal a ningú. La seva acció mostra el respecte que té per la vida humana i 

individual de les persones així com un control i repressió de la ràbia que li pot provocar aquest 

comportament humà. Encara que es pugui pensar que Bran sí que mata persones, i per tant és 

afí a la prepotència, no és així. Igual que Robb Stark o Jon Nieve, Bran només matarà o ferirà 

persones, a través del seu llop Verano, quan sigui estrictament necessari per salvar la pròpia 

integritat i la dels seus companys però mai com la primera solució davant dels seus problemes. 

 

 

 

                                                           

39 Traducció: Tot i la seva lesió, ell s’ha d’enfrontar a una situació on ha de Ser un home. I ho fa sense 
queixar-se. Es deixa portar pels voltants per Hodor sabent com el miren els altres senyors, tracte amb 
ells, els observa, juga el seu rol. Bran es torna molt madur per la seva edat. 
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Figura 7. Taula de Valors Ètics a la que Bran Stark és afí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bran Stark és un dels personatges més morals de la sèrie. A diferència d’altres, davant el seu 

trauma i, potser gràcies a la seva condició física i edat, no ha reaccionat de manera immoral 

sinó completament moral i només sent afí a la prepotència quan és completament necessària 

per a la pròpia seguretat. Una condició física que, igual que veurem amb altres personatges, 

serà causant de traumes amb reaccions positives moralment parlant. D’altra banda, també 

igual que Jon Nieve, Bran Stark segurament es mostraria a favor d’altres valors morals bàsics 

com la genodúlia i l’ecodúlia si es donés el cas i la situació. És fàcil afirmar aquesta afinitat 

després de veure que té una moralitat basada en la major part de valors del respecte i la 

justícia, que tenen molta força. Tal com mostra la taula al personatge se li atribueixen 12 valors 

i cap antivalor. 

 

 

 

  

Font1: Elaboració pròpia. Taula a partir  Méndez (2007). 
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5.2.8. Tywin Lannister 

Tywin Lannister és el patriarca de la casa Lannister, un home fred i poc social que veiem quasi  

sempre treballant i reunit sigui en consells militars o d’assessorament i planificació 

d’estratègies. Un home “áspero, huraño y desagradable, que destaca por el apetito de poder, 

el afán controlador i la capacidad de mover sus fichas en la gran partida de ajedrez de Juego de 

Tronos” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:31). Tot al voltant d’aquest personatge gira doncs 

entorn de l’estratègia militar o social. No és el primer home bèl·lic que Martin ens presenta 

però és molt diferent d’Eddard Stark, el qual també és descrit com “hombre de guerra” (Pierre 

Blanc, 2012:94). Tywin exerceix autoritàriament el poder militar i la posició de patriarca de 

família. D’aquesta manera participa en accions “amorales y con una voluntad de hierro” (Roca, 

Vilaprinyó i Cano, 2014:32) per aconseguir els seus objectius..  

 

 Un únic objectiu: L’honor del cognom Lannister per sobre de tot  

L’objectiu de Tywin Lannister és fer de la família Lannister una casa poderosa i respectable. 

Només l’afany d’aconseguir aquest objectiu mourà totes les accions en què es veu involucrat. 

Per Tywin Lannister “el apellido de la familia es lo que pervive, es todo cuando pervive y no la 

gloria personal” (JT, temp.1, cap.7). Aquest interès en la família justificarà tots els actes que 

dugui a terme Tywin i no pas la moralitat. Per aconseguir aquest poder per a la casa Lannister, 

el personatge no té gens de respecte per la vida humana i és afí a la prepotència. Així doncs 

Tywin afirma “explicarme porque es más noble matar a 10.000 hombres en una batalla que 

una decena en una cena” (JT, temp.3, cap.10) després d’haver dut a terme la Boda Roja i haver 

matat a les tropes dels Stark, juntament amb Robb i Cattelyn Stark, al casament del seu oncle, 

un acte que diferents personatges consideren molt poc honorable. Es podria pensar que amb 

aquesta acció Tywin Lannister prefereix evitar morts innocents però no és així. Tywin també és 

capaç d’ordenar “quemad las aldeas, quemad las granjas, que los campesinos sepan que es 

equivocarse de bando” (JT, temp.2, cap.7) unes afirmacions que li atribueixen el valor de 

l’estatalisme ja que, tot i trobar-se en una posició superior de govern, no ajuda aquells 

inferiors. En aquest aspecte també cal destacar que Tywin exerceix la mentida perquè planeja 

tots els seus plans amb secretisme i només els coneixen aquells que s’han de veure implicats. 

Un exemple torna a ser la Boda Roja la qual s’afirma que és “la obra maestra de Lord Tywin” 

(Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:35). Tywin torna a mostrar que per a guanyar una batalla de 

vegades no cal lluitar directament amb espases, sinó que de vegades també cal utilitzar 

l’enginy i la mentida per aconseguir els seu objectiu. “The Red Wedding wouldn’t have been 

possible if Tywin Lannister hadn’t laid the sword aside and picked up the quill. By convincing 
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the Boltons and Freys to turn cloak, Tywin Lannister crushed the Northern Rebellion.”40 

(BryndenBFish, 2013). Ara bé aquesta acció mostra que el patriarca dels Lannister és 

desobedient a les lleis, com per exemple a la de cortesia, com Lady Olenna, patriarca de la casa 

Tyrell, explica. 

 

BryndenBFish, blogger expert en anàlisis militars de personatges de Juego de Tronos, relaciona 

aquesta obsessió per mantenir un cognom de la família que inspiri por i respecte, al  passat del 

personatge. La relació que va mantenir amb el seu pare, un patriarca del que se’n reien els 

abanderats i que va provocar que en més d’una ocasió la família Lannister fos humiliada, fou el 

detonant de la seva personalitat. “Tywin developed a contrasting personality to his father’s. 

Where his father was a warm man, Tywin would be cold. His father was weak. Tywin would be 

strong and ruthless.”41 (BryndenBFish, 2013). Des de la seva joventut doncs ha treballat sense 

descans per restaurar aquest honor i respecte encara que per això hagi hagut de practicar la 

deslleialtat. Tywin Lannister no és lleial a cap rei sinó que s’ajunta a aquell que més li convé. Pel 

personatge “loyalty was an essential component of Tywin Lannister’s personality, but that 

loyalty came first to the Lannister family and name”42 (BryndenBFish, 2013). Així doncs s’ajunta 

tard al bàndol de Robert per guanyar a Aerys II i ho farà només per la conveniència de la 

família. Com ell mateix explica “fuimos los últimos en unirnos a la causa de Robert. Teníamos 

que demostrar nuestra lealtad. Cuando puse aquellos cadáveres ante el trono, a nadie le cupo 

la menor duda de que habíamos renegado de la Casa Targaryen para siempre.” (JT, temp.2, 

cap.3) fent així que matin tots els fills de Rhaeger i practicant l’antivalor de la contracepció, un 

valor que no li podem atribuir perquè succeeix abans de l’inici de la sèrie. La primera aparició 

de Tywin Lannister és a un campament militar amb 40.000 soldats ja cridats i preparats per la 

batalla, i amb imatge d’allò més suggerent: escorxant amb les seves pròpies mans un cérvol. És 

palpable doncs que el patriarca ja ha planejat la caiguda del rei Robert i està preparat per la 

guerra posterior. Tywin Lannister mostra valentia tant alhora de maquinar com de portar els 

exèrcits a la guerra amb ell al capdavant. 

 

 

                                                           

40 Traducció: La Boda Roja no hagués estat possible si Tywin Lannister no hagués deixat l’espasa en un 
costat i hagués agafat la ploma. Convencent els Bolton i els Frey de canviar-se de banda, Tywin Lannister 
va acabar amb la rebel·lió  del Nord. Font: bryndenbfish.wordpress.com/ 

41 Traducció: desenvolupant una personalitat que contrasta amb el seu pare. Mentre que el seu pare era 
un home càlid, Tywin serà fred. El seu pare era feble. Tywin serà fort i despietat.  

42 Traducció: La lleialtat era un component essencial en la personalitat de Tywin Lannister, però abans és 
la lleialtat cap a la família Lannister i el seu nom. Font: bryndenbfish.wordpress.com/ 
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 La relació amb els seus fills  

Com s’ha comentat Tywin és un home fred i calculador també amb els seus fills. “The paradox 

is that Tywin didn’t really care about his individual children. They were tools for him to use to 

further his own power. He cared only for their Lannister.”43 (BryndenBFish, 2013). Així exerceix 

amb tirania i oligarquia el poder de patriarca sense possibilitat d’atendre als interessos, 

objectius i demandes que els seus fills puguin tenir. A Cersei l’utilitza, primer per  casar-la amb 

Robert Baratheon i després amb Loras Tyrell, estenent així la influència de la família mitjançant 

els casaments. Igualment obliga a Tyrion a casar-se amb Sansa Stark, i coacciona a Jaime 

perquè deixi la Guardia Real, i sigui l’hereu de Roca Casterly. I, tot i això, “a pesar de su falta de 

empatía, el patriarca consigue siempre inspirar lealtad y fidelidad a su clan” (Roca, Vilaprinyó i 

Cano, 2014:32). Els seus fills, encara que en moltes ocasions no estan d’acord amb els seus 

mètodes, sobretot Tyrion i posteriorment Jaime, acaten les consignes amb l’únic objectiu de no 

decebre el seu pare. El problema és que “each of his children was disappointing to him for 

failing to live up to the expectations that he placed on them.”44 (BryndenBFish, 2013). Cal 

pensar que per Tywin que Jaime sigui de la Guardia Real és un problema ja que no pot heretar 

Roca Casterly ni tenir descendència. Igualment l’incest dels seus dos fills, Cersei i Jaime, és 

també una decepció encara que sigui gràcies a això que la família ha aconseguit posar un 

Lannister al Trono de Hierro. 

 

 Tyrion i la mort de Tywin 

Tywin, i també Cersei, el menysprearan per ser nan i provocar la mort de la seva mare durant 

el part. Si bé Tyrion no té la culpa de cap dels dos esdeveniments, viurà sota l’odi del seu pare 

que, amb dos fills bessons que compleixen les expectatives i els cànons de bellesa, és incapaç 

d’acceptar un tercer fill nan i, als seus ulls, menyspreable. Formalment però Tywin no té més 

remei que acceptar a Tyrion ja que, com ell mateix explica “las leyes de los hombres te dan 

derecho a llevar mi apellido. Para enseñarme a ser humilde los dioses me han castigado a ver 

cómo te pavoneas mostrando mi león, blasón de mi padre y de su padre antes” (JT, temp.3, 

cap.1). Tot i que és conscient de les habilitats de Tyrion, i l’anomena Mano del Rey en la seva 

absència i Consejero de la Moneda posteriorment, també li treu aquests privilegis amb la 

mateixa facilitat. Després de posar la seva vida en perill per salvar el regne, Tywin menysprea 

altre cop a Tyrion i el deixa en una habitació petita i bruta sense mostrar-li cap mena de 

                                                           

43 Traducció: La paradoxa és que Tywin no es preocupa realment pels seus fills individualment. Són eines 
que utilitza per promoure el seu propi poder. Es preocupa només per el nom Lannister. Font: 
bryndenbfish.wordpress.com/ 

44 Traducció: Cadascun dels seus fills ha estat decebedor per no estar a l’altura de les seves expectatives.  
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gratitud. Tot aquest odi acabarà provocant una de les morts més atípiques de tota la sèrie ja 

que “Tywin may be the outlier end, in that his life was not a clear decline when he met his sorry 

end”45 (Antonsson & García, 2012:12). La veritable raó doncs que haurà portat la mort a Tywin 

no és la guerra i les maquinacions planejades sinó la desigualtat i la ingratitud que ha practicat 

entre els seus fills. 

 

Figura 8. Taula de Valors Ètics a la que Tywin Lannister és afí  

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs Tywin Lannister és un personatge afí a valors immorals en general de poca altura i 

molta força, bàsicament relacionats amb la violència ja sigui física com moral i injustícia. Cal 

pensar que el personatge està involucrat en conflictes bèl·lics però que a diferència d’altres no 

té cap problema per matar persones o exercir el poder de manera absoluta. Aplica una 

violència conscient i premeditada fet que la fa més immoral. També destaca el compliment de 

tots els antivalors de la parcialitat, és a dir que nega allò que es mereixen les persones a nivell 

personal, una resolució que avala les accions que comet amb els seus fills. Tywin Lannister és 

afí a 9 antivalors i només a 2 valors. 

  

                                                           

45 Traducció: Tywin mostra un final diferent, ja que la seva vida no havia fet un declivi quan va tenir el 
seu trist final. 

Font: Elaboració pròpia. Taula  a partir Méndez (2007). 
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5.2.9. Cersei Lannister  

Cersei Lannister és un personatge qualificat per nombrosos autors com a dolent i despietat. 

Tenint en compte la seva posició de reina, i posteriorment reina regent, caldrà analitzar 

moralment les seves actuacions per poder certificar aquest veredicte. 

 

 La personalitat de Cersei 

El personatge de Cersei Lannister representa l’arquetip de Hera, reina de l’Olimp. Igual que la 

deessa, Cersei estimarà els seus fills per sobre de tot però despertarà un fort sentiment de 

ràbia i odi cap al seu marit i els fills il·legítims que aquest engendri (Frankel, 2014:93). També 

“es un personaje que representa una parte del arquetipo de Ginebra, la reina atractiva y 

adúltera” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:140), ja que està embolicada amb el seu germà, el 

pare dels fills que Cersei ha tingut. Finalment no es pot deixar d’atribuir l’arquetip de femme 

fatale que representa el personatge analitzat. Al llarg de la sèrie Cersei Lannister viurà 

dominada per l’afany de poder i l’amor absolut pels seus fills, dues obsessions que la portaran 

a  una personalitat “marked by paranoia, instability, impatience, and impudence”46 (Frankel 

citant a Silverman, 2014:93) i també gelosa i venjativa.  

 

Un dels aspectes que més marquen la personalitat del personatge és la relació amb el seu pare. 

Cersei sempre ha volgut demostrar al seu pare que és ella, tot i ser una dona, qui es mereix el 

seu respecte i no el seu germà Jaime. “Cersei is used as a political pawn by her father, with no 

choice in her life. Despite considering herself to be almost the same entity as her twin brother, 

she is treated differently — as lesser — since birth”47 (Thomas, 2012). Així mateix li aquesta li 

diu a Tywin: “¿nunca se te ha ocurrido que tu hoja escuchaba y se regía por tus sermones?” (JT, 

temp.3, cap.4) però el pare li respon que “desconfío de ti no por ser mujer sino porque te crees 

más lista de lo que eres” (JT, temp.3, cap.4). Amb aquesta reacció Tywin ens assenyala un altre 

dels complexos del personatge, el fet de no haver nascut home. “Cersei bemoans being 

trapped in a woman’s body, ruling through men and not being heir to Casterly Rock”48 (Frankel, 

2014:90) però a diferència d’altres dones, com Arya o Brienne, no se la veu mai lluitant o 

practicant activitats corresponents al gènere masculí. Aquest complex és definit pel conegut 

                                                           

46 Traducció: Marcada per la paranoia, la inestabilitat, la impaciència i la imprudència. 

47 Traducció: Cersei és utilitzada com un peó polític pel seu pare, sense cap elecció en la seva vida. Tot i 
considerar-se a ella mateixa quasi igual que el seu germà bessó, ella és tractada diferent- com a menor- 
des del seu naixement. Font: http://feministfiction.com/ 

48 Traducció: Cersei es lamenta d’estar atrapada al cos d’una dona, manada pels homes i no ser hereva 
de Roca Casterly.  
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psicòleg Sigmund Freud com a complex de penis i s’associa a l’enveja que algunes dones 

desenvolupen davant la masculinitat, una teoria no lliure de controvèrsia pels sectors més 

feministes (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012). Tot i que Cersei sembla que pugui patir aquest 

complex cal anotar que no tindrà cap problema en usar les armes que li dóna la seva feminitat, 

bellesa i dolçor, en aparença, per aconseguir part dels seus objectius. Ella mateixa afirma a 

Sansa que “la mejor arma de una mujer está en sus piernas, apréndela a usar” (JT, temp.2, 

cap.9). 

 

 Qualsevol cosa pels fills 

Amb una anàlisi de la personalitat del personatge fet podem passar a comentar les seves 

accions morals. La primera és per l’amor que Cersei sent pels seus fills ja que “de no ser por mis 

hijos me habría arrojado por un ventanal. Ellos me mantienen con vida. Incluso Joffrey” (JT, 

temp.3, cap.10). Tyrion dicta que “amas a tus hijos, es la única cualidad que te revive. Eso y tus 

pómulos” (JT, temp.2, cap.1) deixant clar que, tot i que es podria pensar que aquest amor fa afí 

al personatge a la biodúlia, no és així perquè Cersei no es preocupa per ningú més.  “She loves 

her children, and will be fiercely protective of them. Apart from Jaime (who, she believes, is 

actually an extension of herself), they are the only things that she cares for”49 (Thomas, 2012). 

Aquest fet farà que Cersei es postuli a favor de l’antivalor de la prepotència, ja que serà cruel 

amb la resta de persones. Sense cap ressentiment, la reina dicta que es tanquin les portes de la 

ciutat i no es deixin entrar els camperols ni se’ls doni cap auxili durant la guerra.  També afirma 

que “el único modo que los plebeyos sean leales es que te teman más que los enemigos” (JT, 

temp.2, cap.9) o “¿crees que me importa el pueblo?” (JT, temp.2, cap.2). Aquesta postura 

mostra afinitat a la desigualtat entre la posició privilegiada que ella i la seva família ostenten 

però també estatalisme ja que, des d’una posició de govern més elevada, no fa res per ajudar 

els que es troben en una situació inferior.   

 

Del que Cersei no serà mai capaç de reconèixer que el comportament del seu fill gran és 

menyspreable i igualment l’intenta protegir, altre cop sense importar a qui li pugui causar dany, 

advertint-lo de la perillositat de Margaery, de la qual esta gelosa. “Todo lo que Cersei hace por 

amor está más allá del bien y el mal” un amor pels seus fills que “llega a obsesionarla, a 

volverla cada vez más paranoica, insegura e infeliz” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:136). 

 

                                                           

49 Traducció: Estima els seus fills i serà ferament protectora d’ells. A part de Jaime (que, creu, que és una 
extensió d’ella mateixa), ells són els únics pels quals es preocupa.  
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 El poder  

L’ànsia de poder de Cersei és inabastable. Tot i ser casada amb Robert Baratheon i d’haver 

sofert un matrimoni fred, distant i infeliç per les dues parts, aquest casament la va ascendir al 

poder que tant desitja, regit per la seva vanitat. Des d’aquesta posició Cersei complirà un gran 

nombre d’antivalors. Aplica l’oligarquia i governa sense deixar entrar al poder a altres 

persones, com per exemple Eddard Stark i a Margaery Tyrell, en la qual veu una rival a la què 

menysprea i té enorme gelosia. Posseeix tants béns com pot i, “una persona que abunda en 

bienes de fortuna, y llevada por la avaricia ansía todavía más riquezas que ya no necesita, bien 

merece el calificativo de indigente” (Méndez, 2007:280). Intenta sempre mantenir-se en el 

centre de l’atenció i conseqüentment del poder, dues actituds que respondran als antivalors 

de la comoditat i la frivolitat. També es mostra desobedient a les normes del regne i la societat 

ja que “para Cersei el poder es poder a toda costa y se debe mantener como sea por encima de 

reflexiones éticas y morales” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:140). Així empresona a Ned Stark i 

estripa el paper que confirma que el rei Robert l’ha deixat com a rei regent. En la defensa del 

seu estatus i el de la seva família, Cersei també dur a terme un dels actes més immorals que se 

li coneix: fer passar els seus fills amb Jaime com a fills de Robert esdevenint mentidera no sols 

a Robert sinó a tot el regne. El problema de Cersei és que “the more power she gains, the more 

vulnerable she feels, and she sees enemies in every shadow. She is unable to stop fighting and 

accept that she has won — that her son is on the throne, that she is Queen Regent, that others 

are trying to help her — because she has been playing the game of manipulation and sabotage 

her entire life, and she expects that everyone is waiting for the chance to tear her down”50 

(Thomas, 2012). 

 

 La relació amb Jaime Lannister i la vida de Cersei  

És fàcil associar a Cersei l’antivalor de la procacitat, ja que practica l’incest amb el seu germà 

Jaime i també amb el seu cosí Lancel Lannister. Serà amb Jaime però, el seu germà bessó, amb 

el qual manté una relació amorosa, la qual justifica de la següent manera: “vinimos juntos a 

este mundo y así debemos estar” (JT, temp.1, cap.7). Però quan Jaime retorni del captiveri de 

Robb Stark, ella es mostra ofesa i victimista i li retrau que “todo ha cambiado. Me dejaste sola, 

has tardado demasiado” (JT, temp.4, cap.1). 

 

                                                           

50 Traducció: Com més poder guanya més vulnerable es sent i veu enemics a cada cantonada. És incapaç 
d’aturar la lluita i acceptar que ha guanyat- que el seu fill està al tron, que és la reina regent, que altres 
estan intentant ajudar-la- perquè està jugant al joc de la manipulació i sabotatge durant tota la seva 
vida i pensa que tothom esta esperant la oportunitat per derrocar-la. Font: http://feministfiction.com/ 
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 El menyspreu a Tyrion Lannister i a Sansa Stark 

Mentre que Cersei lluita per les dues obsessions ja mencionades amb anterioritat també 

demostra una actitud de tirania i exerceix el poder de manera absoluta davant de dues 

persones: el seu germà Tyrion i Sansa Stark. Per aquesta última “she does not feel 

sympathy  for being in a similar (if not worse) situation to what she herself lived through”51 

(Tomas, 2012) i en nombroses ocasions la deixarà en ridícul o l’alliçonarà de manera cruel i 

venjativa. La tirania que exerceix envers Tyrion però és molt més devastadora. L’odi i la falta de 

repressió de la ràbia envers aquest, que la fa afí al valor de la iracúndia, serà fonamentada en la 

mort que aquest va provocar a la seva mare com ella mateixa explica “ningún chiste tuyo 

supera el primero, cuando mataste a nuestra madre” (JT, temp.2, cap.2). Així culpa Tyrion de 

voler-li mal, raptant i maltractant a la seva xicota-prostituta, però s’equivocarà de noia. També 

intenta matar al seu germà a la batalla d’Aguasnegras i finalment l’acusa de la mort del seu fill 

Joffrey. És a dir Cersei voldrà causar-li la mort com a venjança al seu germà nan. 

 

 

Figura 9. Taula de Valors Ètics a la que Cersei Lannister és afí 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

51 Traducció: No sent simpatia per estar a una situació similar (sinó pitjor) que la que ella mateixa va 
viure. Font: http://feministfiction.com/ 

Font: Elaboració pròpia. Taula a partir Méndez (2007). 
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Amb aquesta gràfica podem dictar que “there’s no getting around it: Cersei Lannister is a 

horrible person. Although, thanks to the extreme cruelty of some of the Series’ villains, she isn’t 

the worst character in A Song of Ice and Fire, she is ruthless and petty and cruel, and she 

appears willing to sacrifice anything (except her children) to bolster her own power”52  

(Thomas, 2012). No hi ha res que salvi a Cersei de ser un dels personatges més immorals de la 

sèrie, algú que només propaga crueltat i tirania envers les altres persones que no siguin ella 

mateixa i els seus fills i demostrant que aplica majoritàriament violència, injustícia i 

incontinència. Segons la present anàlisi al personatge no se li pot atribuir cap valor positiu però 

si un total de 14 antivalors. 

 

 

 

  

                                                           

52 Traducció: No cal donar-hi més voltes: Cersei Lannister és una persona horrible. Encara que, gràcies a 
l’extrema crueltat d’alguns dels dolents de la sèrie, no és el pitjor personatge de Canción de Hielo y 
Fuego, és despietada, mesquina i cruel i sembla estar disposada a sacrificar qualsevol cosa (excepte els 
seus propis fills) per reforçar el seu propi poder. 
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5.2.10. Jaime Lannister 

Jaime Lannister serà un dels personatges més clars de l’obra de Martin que, a mesura vagi 

avançant l’acció anirà evolucionant i passarà d’una moral dominada pels antivalors a una moral 

molt més positiva. D’aquesta manera el Jaime que comença a la primera temporada és 

completament diferent al del últim capítol de la primera temporada. 

 

 “No hay hombres como yo, sólo yo” (JT, temp.1, cap.10) 

Jaime Lannister és considerat molt atractiu, amb bones qualitats físiques, una bona posició 

laboral i descendent d’una de les famílies més importants de Poniente, els Lannister. Així doncs 

no és estrany que tingui un caràcter fort, decidit i sense complexos. Quan el seu pare, Tywin 

Lannister, li exposa que “pasas demasiado tiempo preocupado por lo que la gente piense de ti” 

però Jaime contesta “me importa un bledo lo que la gente piense de mi” (JT, temp.1, cap.7). 

Roca, Vilaprinyó i Cano (2014) expliquen que aquest caràcter porta a Jaime Lannister a gaudir 

d’una moralitat pròpia, diferenciada dels altres personatges i forjada gràcies a la seguretat de la 

qual gaudeix. Nikolaj Coster-Waldau, actor que dona vida a la sèrie a Jaime Lannister, explica 

que “lo que más me gusta de Jaime es que, en el fondo, tiene un código moral [...] su moral 

quizá no encaja con la de los demás pero es suya, es única.” (Altares citant Coster-Waldau, 

2012:50). Així doncs ens trobem davant d’un personatge amb unes normes pròpies i judicis 

sobre el que està bé i el que no. Roca, Vilaprinyó i Cano (2014) associen el personatge a la 

figura del Superhome descrita pel filòsof Nietzsche, un home que és superior a tots els altres i 

que, per tant, està per sobre la moral corrent dels altres homes i en desenvolupa una de 

pròpia. Els actes del personatge ho confirmen. Jaime Lannister és, durant les primeres 

temporades, un home arrogant, de comentaris desagradables i despectius, que no atent a cap 

llei o norma i que és asèptic amb els déus. “Jaime expone la imposibilidad de llevar una vida 

absolutamente moral, pues siempre se hace daño a alguien, simplemente hay actos más 

penalizados que otros, ya sea por ley, condición social o costumbre” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 

2014:52). Apressat per les tropes de Robb Stark confessa a Catelyn Stark, sense cap mena de 

remordiment, que va ser ell que va tirar a Bran Stark de la torre i mostra l’escepticisme en els 

déus quan comenta que “creéis que temo a la muerte o a los dioses? [...] Si hay dioses, ¿por 

qué el mundo está tan lleno de dolor e injusticia?” (JT, temp.1, cap.10). D’altra banda no pateix 

cap dilema moral quan se li presenta l’oportunitat d’escapar de la cel·la dels Stark encara que 

per fer-ho hagi de matar a un cosí seu, el qual primer enganya. Així doncs podem dir que en la 

primera i la segona temporada, Jaime Lannister ens demostra ser afí als antivalors de la 

desigualtat, la desobediència, la prepotència, la ingratitud i la mentida. 
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 L’incest i l’amor 

En relació a aquesta superioritat moral que el personatge creu tenir descobrim el ja comentat, 

incest amb Cersei, que ha donat tres fills. Els dos germans bessons creuen tenir el mateix dret 

que els Targaryen a conservar la sang pura, ja que dominen els Siete Reinos. Així doncs Jaime 

practica la procacitat encara que ell i la seva moral puguin no qualificar-ho d’antivalor. És un 

home completament terrenal i que, remeten a la figura de superhome, canvia la voluntat de 

poder per l’amor, un amor per Cersei que serà sempre guia de les seves accions (Roca, 

Vilaprinyó i Cano, 2014). Per ella exerceix el seu poder de manera absoluta sobre altres com  

per exemple quan tira a Bran Stark per la finestra, una acció qualificable com a tirànica. 

 

 L’honor de la Guardia.  

La Guardia Real suposa l’única institució a la qual Jaime Lannister es regirà per la llei moral dels 

homes. Esdevé un bon guàrdia real, que compleix amb les seves obligacions ja siguin a la cort, 

protegint al rei, o al camp de batalla, contra l’aixecament de Robb Stark. Un exemple d’aquest 

comportament més moral és quan no mata a Ned Stark amb l’ajuda d’un altre cavaller perquè 

“no habría sido limpio” (JT, temp.1, cap.7). Es mostra doncs afí als valors de la valentia i el 

treball. En aquest sentit és interessant entendre perquè un home com Jaime Lannister segueix 

les normes imposades per la institució de la Guardia. Segurament la justificació la trobem en el 

passat del personatge, i en el que serà un dels seus complexos (el qual només accepta 

posteriorment), ser anomenat el Matareyes. Jaime va matar al Rey Loco Aerys clavant-li 

l’espasa per l’esquena quan l’exèrcit del seu pare ja havia entrat a la ciutat. Aquest fet fa que 

molts el considerin poc fiable i traïdor, entre ells Eddard Stark que li retreu “¿Eso os decís por 

las noches? ¿Que sois un héroe por clavarle la espada en la espalda al rey? Lo servisteis bien, 

cuando servir era seguro” (JT, temp.1, cap.3). Encara que posteriorment descobrim que Jaime 

Lannister ho va fer per salvar la seva família, el personatge es comporta seguint les normes de 

la Guardia Real perquè segurament té la intenció de redimir el seu error i l’honor que va 

trencar amb aquesta acció. 

 

 L’amor incondicional a Tyrion 

Hi ha una persona per la qual Jaime Lannister mostra un amor incondicional i en augment al 

llarg de tota la sèrie, el seu germà Tyrion. A diferència dels altres membres de la família, Jaime 

considera que Tyrion no va tenir cap culpa de la mort de la seva mare i que, tot i el seu 

nanisme, continua sent el seu germà i per tant l’estima com a tal. Tywin qualifica aquesta 

estima com a “debilidad” mentre que Cersei no enten per què Jaime s’empeny a defensar a 
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Tyrion de la culpabilitat de la mort de Joffrey. Però Jaime sempre fa tot allò que estigui al seu 

abast per protegir a Tyrion: des d’atacar a Ned Stark perquè Catelyn Stark el deixi en llibertat 

com fer un pacte amb el seu pare “dejare la Guardia Real y asumiré mi papel de heredero si 

dejas que Tyrion viva” (JT, temp.4, cap.6). Tot i que en altres situacions mostra una afinitat en la 

desigualtat i en establir diferències poc fonamentades entre les persones, Tyrion n’és l’excepció 

i amb ell practica una completa igualtat. 

 

 Un tolit més 

Si hi ha un esdeveniment que marca fortament l’ètica, i conseqüentment les accions que dur a 

terme el personatge, és el fet de quedar-se sense la mà dreta. Aquest succés però, tot i ser el 

desencadenant del canvi, no és aïllat sinó que l’hem d’emmarcar en un viatge que comença 

amb l’alliberament del personatge per part de Catelyn Stark i l’inici de la relació amb Brienne 

de Tarth. “Con ella Jaime encuentra y recupera el honor perdido” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 

2014:203). És Brienne de Tarth, una dona cavaller amb un fort sentit del deure, qui humanitza 

al personatge, el fa més compassiu i l’incita a recuperar el deure. Així, ja abans de l’incident de 

la mà, Jaime haurà sofert l’inici d’aquesta transformació. Només cal recordar que, quan la 

parella és capturada pels homes dels Bolton, Jaime aconsegueix que aquests no violin a 

Brienne assegurant que el pare de la noia és ric i pagarà el seu pes en or. Finalment l’incident 

de la mà acaba la transformació brindant una pèrdua personal de quelcom estimat. D’aquesta 

manera Martin “creará un superhombre por encima de la moral e incluso de la ética tradicional 

caballeresca, un intocable, para luego hacerlo humano a través del dolor y el sufrimiento” 

(Roca, Vilaprinyó & Cano, 2014:55). La transformació és completa ja abans d’arribar a la capital, 

fet que comprovarem durant l’episodi en el qual Jaime salva a Brienne d’un ós bru o també en 

la sinceritat que mostra a Brienne en el moment de compartir el bany. A partir doncs de la 

tercera temporada i durant tota la quarta, Jaime Lannister es mostra afí a la veracitat, gratitud i 

lleialtat i, de mica en mica, a la igualtat, no només amb el seu germà Tyrion, així com també a 

la biodúlia. Aquest canvi de moralitat provoca que el retorn a Desembarco del Rey no sigui 

l’esperat, ja que el nou Jaime xoca amb els jocs manipuladors i d’engany tant de Cersei com el 

poc compliment del deure per part dels homes de la Guardia Real. 
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Figura 10. Taula de Valors Ètics a la que Jaime Lannister és afí  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Lannister és el primer personatge analitzat el qual necessita dues taules, diferenciades 

amb dos colors, ja que mostra un canvi substancial en la seva moralitat. El color més fosc 

representa els valors associats al personatge durant la primera part de la sèrie mentre que els 

més clars els valors durant la segona part. Així, primerament ens trobem amb un home afí a 

antivalors violents i, com s’ha comentat, amb un sentit de la moralitat superior, però després 

de perdre la mà el personatge adopta molts valors de la justícia i alguns del respecte, un canvi 

degut bàsicament a la seva condició de discapacitat. Jaime, com han començat a demostrar 

Arya i Robb serà un personatge típic de Martin ja que canvia de moralitat a mesura que li 

succeeixen els esdeveniments. Segurament al finalitzar la quarta temporada encara no s’ha 

pogut arribar a veure tots els canvis que Jaime Lannister ha sofert a nivell moral i durant la 

pròxima temporada moltes de les seves accions acabaran reafirmant aquest inici de canvi 

moral. 

  

Font2: Elaboració pròpia. Taula a partir Méndez (2007). 
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5.2.11. Tyrion Lannister 

Tyrion Lannister “es uno de los personajes más complejos e irresistibles que jamás haya 

aparecido en una serie fantástica” (Robichaud, 2012:154). “Un personaje redondo, lleno de 

matices, luces y sombras, marca de la casa George Martin” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:39). 

Alhora de classificar els actes de Tyrion com a morals o immorals ens trobem que no hi ha una 

resposta clara si bé “por lo que hemos ido averiguando de Tyrion, recorre a toda la gama de 

buenas y malas inclinaciones” (Robichaud, 2012:158). Caldrà però analitzar amb detall 

aquestes accions així com els seus contextos i justificacions per corroborar aquesta afirmació. 

 

 La personalitat de Tyrion Lannister 

Durant l’anàlisi moral de Tyrion Lannister s’anirà explicant la seva personalitat ja que és clau 

per entendre les seves accions. A continuació però en destaquem els trets més característics. 

Roca, Vilaprinyó i Cano (2014:39) expliquen que, i igual també que altres personatges, Tyrion 

es veu immers en diversos conflictes freudians com una sexualitat fruit de la personalitat no 

resolta i la infància traumàtica, el conflicte edípic amb el seu pare, així com diverses 

característiques de Superhome. Destaquem entre aquests l’odi que el seu pare sent per ell per 

tot el que representa: ser físicament imperfecte i el causant de la mort de la seva. Per això en 

el judici que  es celebra contra Tyrion per haver matat, suposadament, al rei Joffrey aquest diu 

al seu pare, en un atac de ràbia, que “soy culpable de ser enano. Os habéis pasado juzgándome 

por eso toda mi vida. Ojalá fuera el monstruo que deseáis”  (JT, temp.4, cap.6). “The result is 

that Tyrion has become cynical, jaded figure, incredibly needed for love and attention”53 

(Garcia, 2012:10). 

 

 La concepció de la vida de Tyrion: Els plaers i la compassió pels 

discapacitats 

Davant de la personalitat no resolta, Tyrion opta per a viure de forma dionisíaca, és a dir, 

evitant el dolor i gaudint dels plaers que li dóna la vida. Així, ja en la primera temporada, ens 

dona a conèixer aquesta actitud diverses vegades quan afirma que “todo va mejor con vino en 

la barriga” (JT, temp.1, cap.2) o “[Durante mi vida] he [...], jugado y puteado” (JT, temp.1, 

cap.6), una postura que demostra en les nombroses escenes on el personatge beu, 

s’emborratxa o va amb prostitutes i alaba el suposat “dios del vino y las tetas” (JT, temp.2, 

cap.8). Podem dictar doncs que Tyrion Lannister és afí a la garronaria. Així el relacionem també 

                                                           

53 Traducció: El resulta és que Tyrion s’ha convertit en una figura cínica, fastiguejada, i molt necessitat 
d’amor i atenció. 
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amb l’antivalor de la procacitat, entès com la falta de control del desig sexual. Quan estar amb 

Shae, tot i que ella continua sent una prostituta, aquest “sentirá un amor genuino hacia la 

prostituta” (Robichaud, 2012:158) i se n’enamora demostrant així la necessitat d’afecte que 

busca en les relacions amoroses i de plaer descrites. 

 

 La condició física 

El motiu principal pel qual el personatge busca l’amor és una de les característiques bàsiques 

de Tyrion de la qual encara no s’ha parlat: el nanisme com a complex físic del personatge. “Ser 

enano en los siete reinos habría sido, en condiciones normales, garantía de una existencia 

desgraciada, pero Tyrion, por suerte, vino al mundo con el apellido Lannister.” (Robichaud, 

2012:154). El mateix Tyrion és conscient de la seva fortuna per això aquesta condició i la 

manera com ha estat tractat pels seus familiars pel fet de ser nan, el faran alabar el valor moral 

de la igualtat. I és que en diverses ocasions Tyrion es mostra a favor de què les persones amb 

algun dèficit, sigui físic o d’alguna altra condició, tinguin les mateixes possibilitats que els altres 

individus. Tyrion apunta que “siento debilidad por los tullidos, los bastardos y las cosas rotas” 

(JT, temp.1, cap.4) i així ajuda a Bran Stark amb un enginy perquè pugui tornar a muntar a 

cavall tot i no poder utilitzar les cames, o quan aconsella a Jon Nieve que “nunca olvides lo que 

eres, el resto del mundo no lo hará. Llévalo como armadura y nunca lo usaran para herirte” (JT, 

temp.1, cap.1). També li fa veure que els seus companys de la Guardia de la Noche són joves 

amb situacions complicades que han passat diversos traumes. 

 

Un altre dels punts forts del personatge és la intel·ligència, un aspecte molt relacionat amb la 

condició física d’aquest. “Tyrion es de mente aguda y calculadora, así como sumamente 

inteligente.” (Robichaud, 2012:155). El personatge sap que la seva condició de nan no té les 

possibilitats dels altres homes per lluitar en guerres, treballar el camp, etc. per això explica que 

“mi hermano tiene su espada y yo mi mente. Y una mente necesita libros como una espada una 

piedra de afilar. Por eso leo tanto.” (JT, temp.1, cap.2). D’aquesta manera “The dwarf’s sharp 

brain gets him past the brawn of others. Tyrion’s also smart enough to identify the deadly 

games of his incestuous siblings and perceive the relative goodness of the Stark 

clan”54(Johnson, 2012). La intel·ligència de Tyrion li serveix per a sortir airós de diverses 

situacions, com per exemple la presó de Lysa Arryn o dels homes del Clan de las Montañas. 

                                                           

54 Traducció: L’agut cervell del nan li aconsegueix arribà més enllà que la força física dels altres. Tyrion és 
prou intel·ligent com per identificar els jocs incestuosos dels seus germans, i percebre la bondat relativa 
del clan Stark. Font: 
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Cal no oblidar que Tyrion és un Lannister i que, amb l’aval que això suposa, Tyrion és afí als 

valors de la lleialtat i gratitud portant sempre en boca el lema de la seva família que diu que 

“Un Lannister siempre paga sus deudas” (JT, temp.1, cap.6), tant les que impliquen diners com 

les que no. Així dona les monedes que havia promès al carceller de la presó de Lysa Arryn, les 

armes als Hombres del Clan de las Montañas, paga sempre a Bronn, dóna un regal al seu 

escuder Podrik, com a mostra de gratitud per haver-li salvat la vida, o es mostra agraït amb 

Martell quan s’ofereix per ser el seu campió. 

 

 Tyrion com a Mano del Rey 

Si hi ha un moment en què el personatge desplegui tota la seva capacitat intel·lectual i 

enginyosa és mentre exerceix de Mano del Rey. Tal com explica la blogger especialista amb 

Juego de Tronos, Ladygilraen “his reign as Hand of the King was probably one of the most 

successful in recent Westeros history, despite its cruelly unceremonious end.”55 (Ladygilraen, 

2012). Varys també coincidirà amb la blogger quan digui que “hacéis bien de Mano” (JT, 

temp.2, cap.8). Així durant aquesta etapa Tyrion ens demostra que és afí a la polipequia, és a 

dir, a les lleis democràtiques establertes socialment com per exemple els judicis, els quals 

aconsegueix superar amb intel·ligència i una mica de sort. Alhora prova que té una gran 

capacitat de control de la ràbia i la còlera, és a dir mansuetud, una actitud que ha d’aplicar en 

més d’una ocasió davant del seu nebot, quan per exemple aquest tracti malament a Sansa o 

durant el seu casament. En contrapartida algun cop actuar amb tirania, contra aquells que han 

atemptat contra la vida de la Mano del Rey, com per exemple el Maestre Pycelle. Finalment 

amb aquest càrrec també ens demostra afinitat a la valentia. “His crowning achievement is his 

spectacular rally speech at the Battle of the Blackwater that succeeded in convincing an entire 

garrison of gold cloaks half-paralyzed by fear to follow him into the mouth of Hell.”56 

(Ladygilraen, 2012) en la qual ell també hi lluita personalment. Una valentia que ja ha 

demostrat anteriorment en enfrontar-se amb un judici per combat, a la batalla contra les 

tropes dels Stark i amb el Clan de las Montañas. La desgràcia és que, encara que el lector sí que 

té una visió completa de la situació, els altres personatges no i, d’aquesta manera, no li 

                                                                                                                                                                          
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2012/03/29/tyrion_lannister_peter_dinklage_on_hbo_s_game_
of_thrones_a_character_study.html 

55 Traducció: El seu regnat com a Mano del Rey fou possiblement un dels més satisfactoris de la història 
recent de Poniente, malgrat el seu final cruel i poc cerimoniós. Font: https://ladygilraen.wordpress.com 

56 Traducció: El seu major assoliment és el seu discurs a la batalla d’Aguasnegras on va aconseguir 
convèncer tot un exèrcit de Capas Doradas mig paralitzades per seguir-lo a la boca de l’infern. 
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tornaran amb gratitud tot l’esforç fet per a la ciutat. Ni els seus familiars ni els mateixos 

ciutadans, que culpen a Tyrion dels mals de la ciutat. 

 

 Tyrion, defensor de la vida? 

Com s’ha anat comentant al llarg de l’anàlisi, en general Tyrion no actua amb maldat i sovint és 

veraç amb les persones que l’envolten com per exemple amb Bronn, però també amb Lysa 

Arryn on accepta nombroses culpabilitats però no aquelles que no ha comès, com tirar a Bran 

Stark des d’una finestra del qual se l’acusa. Quan es casa amb Sansa Stark, un casament 

arrengat i que cap dels dos vol, es mostra sempre comprensiu amb aquesta i no l’intenta forçar 

mai ni coaccionar i fins i tot la defensa de l’acusació de mort del rei Joffrey. “Tyrion Lannister’s 

hunger is neither for scheming nor fighting, and he’s admirably candid with the people he 

encounters.”57 (Johnson, 2012). Tornem a trobar que la condició física fa que Tyrion sigui gran 

defensor de la vida i per tant dicti que “la muerte es tan definitiva i la vida está llena de 

posibilidades” (JT, temp.1, cap.2). És una persona que prefereix allunyar-se dels conflictes i que, 

fins al capítol 6 de la primera temporada, no ha matat mai a cap home.  Així es pot dictar  que 

Tyrion és afí a la biodúlia, ja que només mata a un guerrer que l’ha atacat i a ningú més. 

Aquesta vitalitat faran que el personatge també es mostri afí a la vanitat, una vanitat però 

diferent a la de la seva germana Cersei. Tyrion tindrà ambició com una resposta de fer valer la 

seva persona, sobretot davant el seu pare. 

 

Hi ha però una actuació que esdevindrà una enorme taca immoral en l’anàlisi de la seva 

moralitat. Al final de la quarta temporada, després d’haver estat jutjat i sentenciat a mort pel 

suposat assassinat del rei i nebot seu, Joffrey Baratheon, Tyrion mata a sang freda a Shae, la 

seva xicota-prostituta, i al seu pare Tywin en un acte de prepotència i d’iracúndia. Es tracta, 

sobretot el primer, d’assassinats passionals, ja que Shae l’ha traït i mentit quan ell n’estava 

completament enamorat. En el segon cas, les raons que l’han portat a matar Tywin són molt 

més extenses però no canvia que ha atemptat contra la vida d’un ésser humà que és el seu 

pare. Per tant el personatge ens presenta un conflicte ja que, tot i haver actuat sempre d’acord 

amb la biodúlia, posteriorment ho fa amb prepotència. 

 

 

                                                           
57 Traducció: La fam de Tyrion no és ni per les intrigues ni per la lluita i és admirablement franc amb la 
gent que es troba. Font: 
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2012/03/29/tyrion_lannister_peter_dinklage_on_hbo_s_game_
of_thrones_a_character_study.html 
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Figura 11. Taula de Valors Ètics a la que Tyrion Lannister és afí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrion Lannister, tal com s’ha començat dient en la present anàlisi, és un personatge complet i 

dels típics de George R.R. Martín. Ens demostra una dualitat moral general que respon a la seva 

bona i mala sort. Tyrion “muestra a veces la compasión digna de la Casa Stark, y se 

desenvuelve en el campo de batalla con un heroísmo a la altura del propio Jaime el 

Matarreyes” (Robichaud, 2012:155) i per tant com a resultat tenim un personatge afí a 8 valors 

morals, en general de justícia, però també a 5 antivalors bàsicament d’incontinència. Cal 

pensar que l’afinitat a certs valors morals és deguda a la condició física, un element que també 

influenciarà la moralitat d’altres personatges de la nissaga. 

 

  

Font 3: Elaboració pròpia. Taula a partir Méndez (2007). 
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5.2.12. Robert Baratheon 

Robert Baratheon capitanejà la coneguda Guerra del Usurpador que el portà a derrotar la 

família que fins al moment havia governat, els Targaryen, i ha proclamar-se rei dels Siete 

Reinos. Tot i que durant els capítols que el personatge està viu aquest ostenta el càrrec més 

important del regne, els seus actes són moralment qüestionables. Vegem-ho detalladament. 

 

 La moral desmotivada 

Per entendre la moralitat per la qual es regeix aquest personatge, és de vital importància 

comprendre quina és la seva situació personal. Robert Baratheon és una persona desgastada. 

En els set capítols de vida en el qual el veiem deixa clar que la seva ambició, motivació i,  en 

cert sentit, les seves ganes de viure, van morir al moment en què va aconseguir el Trono de 

Hierro. Robert Baratheon és “buen guerrero, mal esposo y pésimo gobernante” (Roca, 

Vilaprinyó & Cano, 2014:15), una situació que li ha provocat la “amargura, incrementada con 

los años por la muerte de Lyanna. Es evidente que el peso de la corona y la maldición del Trono 

de Hierro hacen de la tarea de gobernar los Siete Reinos algo demasiado pesado para alguien 

como Robert” (Roca, Vilaprinyó & Cano, 2014:15). Així doncs ens trobem davant d’un 

personatge que viu en el record del passat. L’exaltació d’aquets temps són un tema recurrent 

en les converses del rei les quals qualifica de “tiempos más sencillos. El enemigo estaba ahí, en 

campo abierto [...] pero no te enviaban una maldita invitación. No como hoy en día” (JdT, 

temp.1, cap.6). Encara que els altres personatges no comparteixen la seva visió, per Robert 

l’època de guerra va ser millor que la de pau així com ser guerrer era millor que ser rei. Per 

aquest personatge els problemes que comporta seure’s al tron són molt pitjors que una lluita 

cos a cos amb l’enemic a camp obert.   

 

 El pes del Trono de Hierro 

Martin torna a presentar un personatge gris i poc comú en les sagues fantàstiques. Robert és 

l’antítesi del Rei Artur, un rei que representa el model ideal de monarca, tant en la guerra com 

en la pau. Robert per contra és “un rey dionisíaco: apasionado, bebedor y desmesurado.”  

(Roca, Vilaprinyó & Canto 2014:19) i, en aquest aspecte, assimilable al personatge de Tyrion 

Lannister. Així doncs Robert no compleix amb les seves funcions de monarca i no assisteix a la 

majoria de reunions del consell. Mostra una actitud irresponsable i d’incompetència 

professional i ho deixa clar en més d’una ocasió afirmant que “creía que ser rey significaba 

hacer lo que quisiera” (JT, temp.1, cap.5) o dient-li a Ned Stark que “sentarte en el trono te 

gustará menos que a mi”(JT, temp.1, cap.6). Per contra beu en excés i és alcohòlic, dorm amb 
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nombroses prostitutes i és passa els dies de cacera sense valorar tots els béns materials de què 

disposa. Per totes aquestes raons se li associen els antivalors de la indigència, la garronaria, i la 

procacitat. 

 

Tot i que és conscient de què és el rei i ningú li pot plantar cara, com s’ha vist no utilitza 

aquesta superioritat jeràrquica per dur a terme les seves responsabilitats sinó que per contra 

l’utilitza per a tenir una actitud violenta davant de gent a la qual menysprea. En aquest sentit, 

els Lannister són un dels principals objectius del seu menyspreu. Els qualifica de “cerdos 

rubiales” (JT, temp.1, cap.6) i comenta a Ned Stark amb rancor que “estoy rodeado de 

Lannister. Cada vez que cierro los ojos veo sus cabellos rubios y sustanciosas y satisfechas 

caras” (JT, temp.1, cap.3). Jaime Lannister afirma que Robert sempre va amb prostitutes quan li 

toca fer guàrdia a ell ja que així es diverteix menyspreant-lo en relació a la seva germana. 

D’altra banda hi ha el seu escuder, Lancel Lannister, cosí de la seva dona i al qual, al pertànyer 

als Lannister però en una categoria inferior, mortifica més que els altres arribant al maltracta 

psicològic. En nombroses ocasions el crida i l’espanta o bé per fer-se passar la ràbia i frustració, 

o bé per tal de divertir-se.  D’altra banda, hi ha els súbdits del regne, als quals tampoc mostra 

la professionalitat i el tracte que s’esperaria del cap d’un estat. Així doncs l’ús de paraulotes o 

frases malsonants és constant en les escenes públiques. En el combat de la Mano del Rey crida 

als espectadors, embriac, que comenci el combat de la següent manera: “Basta ya de puta 

ceremonia, llevo días aquí sentado. ¡Que empiece la maldita justa antes de que me mea 

encima!” (JT, temp.1, cap.4). Estem doncs davant d’un comportament abusiu, desagradable, 

despectiu, ofensiu i moltes vegades qualificable de violent que demostra que el rei és afí a 

valors moralment negatius en el tracta a les persones, com són la desigualtat i la ingratitud. 

 

 La pèrdua de l’amor i la relació  amb Cersei.  

Aquests valors moralment negatius en el tracte de les persones també seran presents en la 

seva relació amb la seva dona, Cersei Lannister. Per això però cal parlar del seu verdader amor, 

Lyanna Stark. Per Robert, la pèrdua de Lyanna, suposarà el desencadenant de la decadència de 

la seva persona. Per salvar-la quan va ser reptada per Rahegar, hereu d’Aerys II, Robert va 

començar la guerra, però encara que va vèncer, Lyanna va morir. Robert, amb  sinceritat i 

seriositat, afirma que per ell Lyanna és “lo único que he deseado de verdad, que alguien me la 

arrebato y que los Siete Reino no pudieron llenar el vacío que sentí” (JT, temp.1, cap.5). Robert 

es va casar amb Cersei, filla de Tywin Lannister, perquè aquest el va ajudar a guanyar el tron. 

Tot i que en un principi Cersei afirma que venerava a Robert perquè era el rei solter el qual 
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totes les dones desitjaven, des del moment en què, en la seva primera nit de noces, Robert la 

va confondre amb Lyanna, la germana de Eddard Stark, es va trencar qualsevol relació possible. 

Així, el vincle amb la reina mai ha sigut bo. En l’única escena en què els dos es troben junts i 

sols en una mateixa estança, Cersei preguntarà escèpticament: “¿Alguna vez o momento ha 

habido algo para nosotros?” (JT, temp.1, cap.5) al qual Robert respon que no. Encara que 

l’amor doncs no hagi sorgit mai entre la parella, l’odi sí. Cadascú fa la seva i quasi bé no 

intenten ni mantenir les formalitats en els moments públics. Cersei és conscient que el rei ha 

estat amb moltes altres dones i que per tant ha incomplert els vots del casament i té fills 

bastards. D’altra banda Robert menyspreu a la reina i en una escena l’arriba a pegar després de 

què aquesta li digui de manera insultant que “yo debería llevar la armadura y tú el vestido” (JT, 

temp.1, cap.6). Així doncs Robert demostra que fa ús de la violència física i per tant de la 

prepotència i la deslleialtat, ja que és infidel a la seva dona. Cal destacar però que a diferència 

d’altres personatges, la violència que física que exerceix Robert mai passa d’aquesta bufetada a 

Cersei, de la qual se’n penedirà posteriorment. Tampoc no el veiem matar persones ni torturar-

los. 

 

 El rei de moral utilitarista. 

Hi ha una situació, analitzada també en l’estudi moral d’Eddard Stark, en què el consell del rei 

s’ha reunit perquè ha arribat la notícia de què Daenerys Targaryen està embarassada. La 

informació  desencadena una discussió entre Eddard Stark i Robert Baratheon, ja que els dos 

amics mantenen posicions oposades sobre com cal actuar al respecte. Mentre Stark creu que 

matar a Daenerys és un acte immoral i injustificable, Robert i la resta del consell creuen que és 

la solució al problema. Matar a Daenerys per així evitar que en el futur aquesta pugui intentar 

envair el regne i desencadenar una guerra pel tron. Quan Eddard Stark s’enfronta al rei i li diu 

“el Robert con quien me crie no temblaba ante la sombra de un niño nonato”. Robert justifica la 

seva posició amb l’afirmació següent: “Tengo siete reinos que gobernar. ¿Crees que el honor los 

mantiene a raya?” (JT, temp.1, cap.5). D’aquesta manera Robert Baratheon està exposant 

afinitat en l’ètica utilitarista del filòsof John Stuart Mill. Per aquesta ètica el més important és 

obtenir el bé comú pel màxim de persones, encara que per aconseguir-ho calgui matar a una 

persona que podria ser el desencadenant de la infelicitat de moltes altres. És moral doncs la 

visió utilitarista? Segurament en la nostra societat és força difícil trobar-se en situacions 

semblants a la del rei Robert, però en l’anàlisi d’aquest sí que hi ha un fet important a tenir en 

compte: Robert no sap segur si Daenerys Targaryen té la voluntat de reclamar el tron. Si 

aquesta no en tingués intenció llavors segur que assassinar-la seria un acte completament 
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immoral i estaria duent a terme l’antivalor de la prepotència. Tot i això, en el moment de la 

seva mort, el rei Robert diu a Eddard “La chica, dejad que viva.” (JT, temp.1, cap.7). En els 

últims instants de la vida de Robert doncs veiem una mica d’humanitat. A aquesta humanitat 

se li pot atribuir la biodúlia, que també acabaria demostrant si apliqués la sentència de matar a 

Daenerys, ja que ho faria per salvar els milions de persones que viuen als Siete Reinos. Si 

reflexionem sobre si el rei és afí a algun tipus de valor positiu durant la seva vida a la sèrie, 

podem atribuir-li la genodúlia, ja que acaba veient que matar un fill no nat és un acte cruel. 

 

Figura 12. Taula de Valors Ètica a la que Robert Baratheon és afí 

Robert Baratheon és afí majoritàriament a disvalors de violència moral i d’injustícia, un total 

d’11, i només 1 positiu, però a diferència d’altres personatges, com per exemple Cersei o Tywin 

Lannister, no durà a terme les accions més dolentes que impliquen aquests valors. “El juicio de 

asesinato es peor que la paliza. Tanto asesinato como paliza pertenecen a la misma materia 

valiosa: violencia física, pero una es peor que la otra” (Méndez, 2007:221). Així doncs el 

personatge és violent, agressiu i maltracta verbalment a la gent que l’envolta, però estem 

parlant d’accions immorals que no són les pitjors dins d’un antivalor com sí que ho podria ser 

matar a algú. En aquest cas cal tenir molt en compte aquesta premissa ja que, només veient la 

taula de valors ètics de Robert Baratheon, no s’entén aquest matís i, per contra, aquest fet el 

situarà en una posició superior en la posterior classificació moral. 

  

Font: Elaboració pròpia partir Méndez (2007). 
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5.2.13. Joffrey Baratheon 

Joffrey Baratheon, el príncep i posterior rei de Poniente, és un dels pocs personatges de la 

sèrie de George R.R. Martin que podem acabar classificant com a completament malvat i que 

“is childlike nature promises zero moral development.”58 (Arbitrary Nonsense, 2013). El 

personatge, com es veurà a continuació, és moralment afí a quasi tots els valors negatius de la 

Taula de Valors Ètics presentada per Méndez (2007) acumulant en la seva poca vida 

nombroses accions d’allò més poc morals. 

 

 La personalitat de Joffrey 

Abans de començar a analitzar les accions immorals que duu a terme el rei Joffrey, cal fer una 

primera aproximació de la seva personalitat. Ens trobem davant d’un adolescent amb diversos  

problemes i qüestions no resoltes. Destaca que Joffrey és fruit de l’incest de la reina Cersei 

amb el seu germà bessó, un fet que alguns autors i bloggers esmenten com a possible causa de 

la seva personalitat. “Joffrey tiene muchas más posibilidades de heredar problemas físicos, 

psicológicos y mutaciones.” (Vicente Díaz, 2014). D’altra banda la backstory del personatge en 

serà un altre motiu. Joffrey creix sent “uno de los niños más malcriados de todo Poniente.  [...] 

Criado en un ambiente donde la violencia ha sido y es la forma aceptada y normal de resolver 

los conflictos” (Vicente Díaz, 2014). Mentre que la seva mare li ha donat tota l’atenció possible 

al ser el seu primogènit, el rei Robert, el suposat pare, mai ha exercit de figura paterna amb 

afecte ni voluntat. Això ha provocat que Joffrey temés les reaccions d’aquest i no goses 

decebre’l mentre estava viu. Aquests dos fets explicarien que ens poguéssim trobar davant 

d’un personatge amb un trastorn, el qual la blogger psicòloga Lorena Vicente Díaz (2014) 

diagnostica com a Trastorn Antisocial de Personalitat, també anomenat psicopatia. El 

diagnòstic d’una malaltia d’aquesta tipologia a un personatge de ficció sempre serà 

qüestionable ja que en cap cas es podran realitzar les proves pertinents al personatge en 

qüestió, però, si més no, sí que serà possible comparar els principals trets de la malaltia amb 

les seves accions. En aquest cas podem veure com coincideixen majoritàriament. Segons 

l’autora el diagnosticat mostra un fracàs per adaptar-se a les normes morals (desobediència), 

menteix compulsivament (mentida), té cops de geni emocionals i comportaments violents 

guiats per la impulsivitat (iracúndia), presenta absència de remordiments (ingratitud) i exerceix 

la violació i el menyspreu dels drets d’altres persones (prepotència i desigualtat) (Vicente, Díaz, 

2014). Així podem veure com la majoria de valors negatius als que és afí Joffrey, no tots, 

                                                           

58 Traducció: és de naturalesa infantil i que promet un desenvolupament de moralitat zero. Font: 
https://arbitrarynonsense.com/2013/03/09/joffrey-baratheon-hate/ 
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sorgeixen de les característiques d’aquesta malaltia. Aquest conjunt de fets ens porten davant 

d’un adolescent capritxós, impulsiu, inestable, nerviós, mentider amb falta de confiança i amb 

molt poca tolerància a la frustració i al no (Vicente Díaz, 20014). Això el que portarà a ser un 

dels personatges més odiats de la sèrie, perquè, com s’ha dit, es pot definir com a totalment 

dolent. A continuació veurem alguns dels actes que justifiquen aquesta qualificació d’immoral. 

 

 Joffrey, un sàdic sexual 

Freud expressa que “la sexualidad [es]un elemento de la personalidad irresuelta” (Roca, 

Vilaprinyó i Cano, 2014:87 citant a Freud). Per Joffrey la sexualitat és un tema recurrent i 

constant. El primer cas que s’observa és quan ridiculitza a Sansa Stark davant de tota la cort i la 

desvesteix o, més aviat, ordena que la desvesteixin. És però quan el seu oncle Tyrion li 

proporciona dues prostitutes per intentar calmar-lo i desviar-lo de la violència exercida fins al 

moment, quan ens adonem del seu comportament sadomasoquista. El que fa Joffrey és obligar 

a les noies a pegar-se entre elles amb un grau de violència i dany físic considerable, mentre ell 

s’ho mira i es diverteix. Tyrion queda horroritzat amb l’acció i comenta que “el rey es una causa 

perdida” (JT, cap.5, temp.2). Joffrey és afí a la pràctica d’abusos sexuals, és a dir a la procacitat, 

un antivalor no derivat del trastorn que pateix però si a causa d’aquesta personalitat irresolta. 

Aquest comportament arribarà a l’extrem quan el capítol 6 de la tercera temporada acabi amb 

l’esgarrifant imatge de Ros, una prostituta de la cort, lligada al llit del rei com si fos una diana i 

assassinada per aquest mitjançant diverses fletxes disparades amb ballestes. 

   

 “El poder corrompe y el poder absoluto lo corrompe todo” 

(Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:92) 

Joffrey arriba al poder quan encara és molt jove fet que augmentarà el seu comportament 

immoral i despietat. Jack Glesson, l’actor que dóna vida a Joffrey Baratheon, explica que 

"cuando uno está sentado ahí arriba, mirando despectivamente a todo el mundo, no resulta 

nada difícil sentirse dominado por esa locura del poder, por ese complejo de superioridad que 

tiene Joff." (Roca, 2013 citant Glesson). Així amb la concessió del poder absolut, les actituds 

immorals dues a terme fins al moment pel personatge, es veuran recompensades, fen així que 

Joffrey entengui que la seva moral és la correcta. “Why should Joffrey be moral if he doesn’t 

have to face any negative consequences for his actions?” 59 (Haas, 2012:169). El fet és però que 

amb anterioritat Joffrey ja s’havia mostrat afí a valors immorals. En el capítol dos de la primera 

                                                           

59 Traducció: Perquè hauria Joffrey de ser moral si no ha de fer front a les conseqüències negatives de les 
seves accions? 
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temporada, durant el viatge que realitza cap a Desembarco del Rey, es baralla amb Arya Stark i, 

quan intentin resoldre la culpabilitat davant dels seus pares, Joffrey explicarà una versió 

completament diferent de la realitat i basada en la mentida per tal de no semblar el culpable. 

 

L’ascens al poder però acaba provocant la “exaltación de su propia persona como alguien 

superior y con unos derechos de los que los demás carecen totalmente.” (Vicente Diaz, 2014). 

Maquiavel (1513), autor de la coneguda obra El Príncep, “recomendaba al soberano 

administrar la violencia con cuidado para gobernar y desaconsejaba baños de sangre inútiles y 

sin motivo para no engendrar rencores gratuitos” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:87), un consell 

que Joffrey no segueix en cap moment. Cegat pel poder absolut, el primer acte que realitza 

com a rei és decapitar a Eddard Stark, guanyant-se així tota la rancúnia de la gent del Nord i 

provocant que aquests s’alcin en contra la capital. L’acció estarà seguida per moltes més que 

portaran la violència com a bandera: l’intent de matar ofegat de vi a un cavaller, tallar-li la 

llengua a un trobador perquè no li agrada la seva música, les burles constants a Sansa Stark a  

Tyrion Lannister  o Jaime Lannister, el qual li menysprea que “¿Cómo me vais a proteger? ¿Un 

Caballero de 40 años con una mano?” (JT, temp.4, cap.1), etc. Tots aquests actes són una 

mostra clara de prepotència i desigualtat ja que segons ell, per la seva condició de rei, té dret a 

menysprear els altres. També es creu en el dret de la desobediència de les lleis i l’obediència 

únicament a la seva llei o la ingratitud cap a aquelles persones que l’han ajudat com són Cersei, 

Tyrion i Jaime.  Com el mateix Joffrey afirma “todo el mundo es mío para atormentarlo” (JT, 

temp.3, cap.10). L’acte de violència física més important de Joffrey serà quan dicti la mort de 

tots els nens i nenes bastards de Robert Baratheon, una acció que fa completament d’amagat 

de la seva mare i de Tyrion i amb l’única voluntat de protegir-se, perquè cap bastard li pugui 

reclamar el tron posteriorment. Aquesta acció, a part de ser afí al valor de la prepotència, 

també ho és de la contracepció, ja que atempta contra les noves generacions. 

 

Com a rei, Joffrey, a part de governar amb violència, ho farà basant-se amb l’estatalisme i 

l’oligarquia, és a dir, estenent un govern d’uns pocs sense que altres persones tinguin cap 

capacitat de participar-hi  i alhora sense donar ajuda a altres òrgans socials inferiors com poden 

ser la Guardia de la Noche o territoris amb governs autonòmics. Finalment també des 

d’aquesta posició també se li pot atribuir els valors de la indigència, ja que en cap moment 

valora cap bé material que posseeix. 
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 La dualitat de Joffrey 

Destaca d’altra banda la inseguretat que la seva personalitat desprèn cosa que li provoca, igual 

que el personatge de Viserys,  un complex de superioritat per amagar-ne un d’inferioritat 

(Boeree, 1998). Així Joffrey  “utiliza a los demás para alcanzar su principal objetivo: Ser un Ser 

superior y regocijarse de su posición. Los manipula, les miente, les amenaza, les castiga…” 

(Vicente Díaz, 2014). Aquest temor que li provoca la inferioritat és palpable davant l’imminent 

perill que suposa la batalla contra Stannis Baratheon. La seva superioritat i menyspreu cap als 

altres desapareix i és dominat per la por, la inseguretat i la covardia. Tot i que Joffrey 

“frequently exhibits alpha male body language [with] sitting and standing, his arms and legs 

are splayed out, so they occupy as much space as possible [and] assertive hand gestures – 

pointing, and addressing the crowd with downward-facing palms”60 (Arbitrary Nonsense, 

2013). Per sentir-se superior utilitza bàsicament el menyspreu cap a dos personatges, Sansa i 

Tyrion. Amb Sansa però, revela un altre valor immoral al que és afí, la deslleialtat. Joffrey 

promet a aquesta benevolència pel seu pare, Ned Stark, si aquest demana perdó i també es 

compromet a casar-se amb ella. En els dos casos acaba incomplint el seu pacte. 

 

Figura 13. Taula de Valors Ètics a la que Joffrey Baratheon és afí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

60 Traducció: Amb freqüència s’exhibeix com a mascle alfa a través del llenguatge corporal seient i 
posant els seus braços i cames esteses cap a fora de manera que ocupin tan espai com sigui possible [i] 
gestos amb les mans apuntant i fent front a la multitud amb els palmells mirant cap a baix.   

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
126 

 

Joffrey Baratheon és segurament el personatge amb més afinitat a valors immorals, amb un 

total de 17 antivalors i 0 valors. Una de les grans diferències entre la immoralitat d’aquest 

personatge i d’altres amorals, com Cersei o Tywin Lannister, és que Joffrey no té cap objectiu 

quan practica més enllà del seu propi gaudi de la situació. Mentre, Cersei duu a terme actes 

immorals per l’afany de poder i per protegir els seus fills i Tywin per tal de preservar el cognom 

de la seva família. Joffrey però, només ho fa per divertir-se ell mateix, tal com veiem en 

l’actuació durant el seu casament la qual només li agrada a ell. 
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5.2.14. Stannis Baratheon 

Stannis Baratheon és el segon fill de la casa Baratheon i un home amb un sol objectiu. Encara  

que “sus principios son similares a los de Ned Stark [...] no inspira la misma fidelidad” (Roca 

Vilaprinyó i Cano, 2014:57) i, en la persecució d’aquest objectiu, portarà a terme actes 

qüestionables pel que fa a la seva moralitat. 

 

 El cavaller seriós.  

Stannis Baratheon és un personatge amb un caràcter lleugerament diferent dels altres 

personatges. Es caracteritza per ser una persona freda la qual cosa no li aporta gaire fama 

entre els seus amics i coneguts i provoca que tan sols dues o tres persones siguin estretament 

de la seva confiança. Els autors el defineixen bàsicament com a un home “stubborn serious, 

and doesn’t try to flatter you”61 (Jaworski, 2014) o “el personaje más arisco, malhumorada y 

fatalista de la historia” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:58). Stephen Diallne, l’actor que dóna 

vida al personatge, també el defineix com “a warrior, server and puritanical”62 (Character 

Feature - Stannis Baratheon (HBO), 2012). Així doncs ens trobem davant d’un personatge fred i 

seriós que no desperta gaires simpaties, a diferència del seu germà menor, Rently Baratheon.  

 

Del seu caràcter també destaca el fort sentiment de justícia i honor que el regeix. Per això 

“Stannis inspires such loyalty among his soldiers. Oftentimes, if a commander or leader is ‘down 

in the mud’ with his troops, his troops will be fiercely loyal and emulate that commander.”63 

(BryndenBFish, 2013) diferenciant-se així de reis com Joffrey i practicant la justícia amb els seus 

abanderats i mostrant-se valent. Mentre és senyor de Rocadragón, els seguidors que 

compleixen la llei i el deure són tractats de manera justa tot i la nul·la empatia i fama de fred i 

seriós. Cal entendre però aquesta justícia des del seu “estricto código moral. Un código que no 

deja lugar a las emociones ni a los sentimientos, un código que persigue la más absoluta 

objetividad al valorar cualquier situación o acto.” (Vicente Díaz, 2013). D’altra banda però, 

aquesta concepció de justícia, també el fa mostrar-se afí a la subsidiarietat i, al final de la 

quarta temporada, va a ajudar a la Guardia de la Noche en una acció que creu què és el seu 

deure com a rei. 

 

                                                           

61 Traducció: Tenaç, seriós i que no intenta afalagar-te. Font: http://www.dailydot.com 

62 Traducció: Un guerrer, sever i purità. Font: https://www.youtube.com/ 

63 Traducció: Stannis inspira lleialtat als seus soldats. Sovint, si un comandant o líder és “al fang” amb les 
seves tropes aquestes són més lleials i intenten ajudar-lo. 
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 El ressentiment 

Si hi ha un sentiment que defineix el personatge analitzat aquest és el ressentiment, font dels 

nombrosos sentiments que amaga Stannis. Aquest serà, bàsicament, en la relació amb la seva 

família. “He resents Robert for giving him Dragonstone, while Renly got Storm’s End, which was 

seen as the wealthier castle, in the rebellion that precedes the books and series. He resents 

Robert again for making Ned Stark the Hand of the King. He resents Renly for vying for the 

throne himself, even though Stannis is the older brother”64 (Jaworski, 2014). Cal mirar doncs la 

backstory del personatge per entendre que, després de defensar fidelment i amb lleialtat el 

castell Bastión de Tornmentas del seu germà i rei Robert aquest li dóna al seu germà petit, 

Rently. Tot i això, Stannis ens mostra que continua sent lleial al rei Robert i que respecta la 

polipequia, és a dir les lleis que dicten que Robert és el rei i que cal acatar la seva voluntat.  El 

ressentiment també serà present però envers la seva dona, fonamentat en el fet que només li 

ha donat una filla. D’altra banda, encara que la nena sembla feliç i contenta, Stannis la té 

tancada a una torre del castell, ja que pateix una malaltia que li deforma la cara. 

 

 El decaïment de la moral. Les contradiccions 

Amb la mort del rei Robert, Stannis entén que, si aquest no ha tingut fills legítims, ell és el 

legítim hereu al tron. Tot el ressentiment acumulat apareix i d’aquesta manera reclama el que 

és seu per dret. Així no compren per què la gent no acata la polipequia que el legitima com a 

rei i dóna suport a la seva causa. Anuncia que “siempre he cumplido con mi deber y ahora el 

trono es mío por derecho” (JT, temp.2, cap.8) així com que “Joffrey, Rently y Robb Stark son 

todos ladrones. Hincaran la rodilla o los destruiré” (JT, temp.2, cap.2). Demostra doncs 

l’afinitat al valor del treball per aconseguir aquest objectiu que per ell és just. Però en aquest 

procés per assolir el tron, s’assisteix al que es pot considerar com un decaïment de la moral del 

personatge. Si, fins al moment, el que regia els actes de Stannis eren majoritàriament valors 

positius com la justícia, la polipequia o la lleialtat acabarà passant a adoptar antivalors per 

aconseguir el Trono de Hierro. Si bé, com s’ha dit, “no quiere el trono por ambición, sino solo 

porque le corresponde” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:60), això no esdevindrà una justificació 

per actuar immoralment. D’aquesta manera el personatge “developed an extreme ends-justify-

                                                           

64 Traducció: Si una paraula pot descriure la relació amb els seus germans és el ressentiment. Té 
ressentiment cap a Robert per donar-li Rocadragón mentre que Rently va aconseguir Bastión de 
Tormentas, que és vist com el castell més ric en la rebel·lió que procedeix el llibre i la sèrie. Té 
ressentiment amb Robert de nou per fer Ned Stark Mano del Rey i també té ressentiment cap a Rently 
per competir pel tron tot i que Stannis és el germà gran. Font: http://www.dailydot.com/ 
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the-means morality, at least as it applies to him and his quest for the throne”65 (Marques 

Ferraz, 2012). En la Guerra de los Cinco Reyes, Stannis practicarà constantment la prepotència, 

atemptant contra la vida de nombroses persones, ja sigui permetent sacrificis humans dels no 

creients en el Dios de Luz o matant a soldats i també el seu germà Rently. 

 

 L’àngel i el dimoni morals. 

Melissandre, una sacerdotessa del Dios de Luz, esdevé un altre mitjà per a Stannis per tal 

d’aconseguir el seu objectiu. Tot i la seva fe vacil·lant, “Stannis tolera a Melissandre y acepta su 

ayuda no porque simpatice con ella, ni porque considere sus artes deseables, sino porque le 

facilita el acceso al poder que él merece legítimamente” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:59). 

Acabarà sent doncs una influència negativa pel que fa al compliment de valors morals. 

Juntament amb Melissandre, Stannis crearà l’ombra que mata al seu germà Rently, que, tot i 

no veure-la, sap quin afecte tindrà en el seu germà i ho accepta o està d’acord en matar a 

Grendy, un bastard del seu germà Robert, a petició de Melissandre. Gràcies a la intervenció de 

Sir Davos Seaworth que aquest assassinat no es produirà. També serà amb Melissandre amb 

qui Stannis serà infidel a la seva dona, fet que li reportarà un sentiment de rebuig contra ell 

mateix i el convertirà en deslleial al seu casament.  L’altre influència de Stannis Baratheon és el 

conegut com a Caballero de la Cebolla, Sir Davos Seaworth. Aquest exerceix com a brúixola 

moral per compensar la influència de Melissandre i exerceix com a conseller de valors positius 

al personatge. “Davos will actually voice when he doesn’t like something or thinks that Stannis 

is making the wrong move. Davos feels Stannis is wrong to give Melisandre so much 

influence”66 (Jaworski, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65 Traducció: Desenvolupa una moral extrema on el fi justifica els mitjans, al menys l’aplica a ell i a les 
qüestions relacionades amb el tron. 

66 Traducció: Davos realment expressa quan no li agrada alguna cosa o pensa que Stannis està fent un 
moviment en fals. Davos sent que Stannis s’equivoca donant a Melissandre tanta influència. Font: 
http://www.dailydot.com/fandom/stannis-baratheon-game-thrones/ 
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Figura 14. Taula de Valors Ètics a la que Stannis Baratheon és afí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stannis ens torna a mostrar un personatge amb una moralitat basada en tons grisos típica dels 

personatges de la sèrie de Juego de Tronos. Tot i que les intencions d’aquest seran basades en 

la legitimitat, l’obediència a les lleis democràtiques i allò que és de justícia, per aconseguir-ho 

Stannis es veurà immers en disvalors de molta força com la violència física i moral però també 

valors d’injustícia, concretament els de parcialitat. Així al principi, marcat amb el color més 

fosc, Stannis és afí a 5 valors i a cap antivalor. D’altra banda, amb la mort del rei Robert i 

marcat amb color més clar, Stannis Baratheon afegeix 7 antivalors que el fan més immoral i 

continua mantenint els 5 valors positius. 

 

  

Font: Elaboració pròpia. Taula a partir Méndez (2007). 
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5.2.15. Daenerys Targaryen 

Daenerys Targaryen, com la majoria d’autors i bloggers coincideixen, és un dels personatges 

més importants i carismàtics de la sèrie Juego de Tronos i de la qual es preveu un paper encara 

més destacat. El personatge viu un ascens en la seva vida i passa de ser quasi una captaire a 

una reina conqueridora, un fet que suposarà que es trobi en nombroses situacions on la moral 

hi juga un paper fonamental. Tot i la simpatia que pot despertar el personatge cal analitzar bé 

quin és el seu grau de moralitat. 

 

 Daenerys Targaryen, diferents arquetips de dona.  

Com passa amb els altres personatges femenins, també podem encasellar a Daenerys en un 

arquetip. La diferència però és que, a causa dels nombrosos cicles pels què passa el 

personatge, també passa per nombrosos arquetips. “She is the child bride and helpless princes, 

then warrior woman and conqueror queen”67 (Frankel, 2014:157). Igualment desenvolupa 

diferents rols com a dona: serà una dona casada però també mare de dracs i de tot un poble 

que estarà sota la seva protecció. “La mayoría de personajes en el transcurso de la acción 

adquieren nuevas cualidades y los hechos los hacen diferentes de cómo eran [...] pero ninguno 

de ellos en la misma medida que Daenerys” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:155). 

 

 El pas de la infantesa a l’edat adulta.  

La primera Daenerys que veiem és una nena que està a punt de casar-se amb el Khal Drogo, un 

rei ferotge de la cultura Dothraki que representa un estil de vida i uns costums rudes i 

violentes completament diferents a la de la noia. Aquesta vulnerabilitat serà materialitzada en 

el primer vestit de la noia, senzill, amb poca roba i sense quasi cap complement. Daenerys és 

forçada per Drogo durant els primers moments de la seva relació fins que aquesta s’acostumi, 

s’adapti a les relacions sexuals i les accepti. La condició de Khaelessi però porta al personatge a 

conèixer el poder. Així pot enfrontar-se a la violència moral i física del seu germà Viserys o   

convèncer a Khal Drogo per dur a terme algunes accions moralment bones, com per exemple 

la biodúlia; Daenerys suplica que no es violi ni es mati a les mujeres oveja que els Dothraki 

volen com a premi per una batalla guanyada. Igualment si la roba del casament ens 

demostrava la vulnerabilitat del personatge, a mesura que avanci la primera temporada, 

podrem observar com “she gradually sets aside her silks for lighter clothes and finally a 

                                                           

67 Traducció: És una nena núvia, una princesa indefensa, i després una dona guerrera i una reina 
conqueridora 
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Dothraki vest”68 (Frankel, 2014:151) demostrant la seva nova posició. Durant la seva vida al 

Khalassar, Daenerys també es mostra afí al valor de la polipequia, ja que accepta les normes 

socials establertes per aquesta cultura, i al de la suficiència, perquè valora els béns materials 

que té com a Khalessi, a diferència del seu germà Viserys.  

 

Al final de la primera temporada però, Daenerys s’haurà de tornar a enfrontar a una situació 

dura després que la seva ingenuïtat li hagi portat la mort el seu fil nonat i hagi deixat a Khal 

Drogo en un estat vegetatiu. En aquest es troba un primer conflicte moral clar, ja que Daenerys 

mata al seu marit i es podria associar-li el valor de la prepotència. Matthew Tedesco (2012), 

autor del capítol It would be a mercy: Choosing life or death in Westeros and beyond the 

Narrow sea del llibre Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords69, 

explica però que és molt diferent matar que deixà morir i que, en l’estat de Drogo, Daenerys 

no comet cap acte immoral sinó que deixa morir al seu marit, ja que aquest no es troba en 

condicions de viure. Per contra sí que es pot dir que el personatge es afí a la prepotència quan 

sentenciï a mort a Mirri Maz Duur, la bruixa que l’ha enganyat, o quan mati a aquells que li han 

robat els dracs a la ciutat de Qarth. 

 

 Un nou líder, la dualitat moral 

El viatge de Daenerys continua i, amb valentia i treball, afronta el lideratge d’aquells que han 

decidit seguir-la, ja convertida en Madre de Dragones i líder del seu nou poble. Es mostra 

desafiadora i conqueridora quan pren la seva primera ciutat, Qarth, i seguidament avança cap a 

diverses ciutats com Astapor, Yunkai  i Meereen desbancant els seus governadors i alliberant 

els esclaus. Durant la seva conquesta actua amb mansuetud diverses vegades quan refrena la 

ràbia contra aquells que l’insultin com per exemple el líder dels Segundos Hijos o els líders de 

Qarth. L’establiment finalment a Meereen, com a líder de les ciutats lliures que ha conquerit, 

ens porta a reafirmar que el personatge és afí a la pancracia, ja que deixarà als ciutadans 

participar de la vida política a través d’atendre les seves queixes o consultes, un fet que s’ha 

vist amb Robb i Bran Stark quan aquests governaven a Invernalia. També mostrar gratitud a 

aquells que decideixin seguir-la, sobretot entre el col·lectiu d’esclaus i lleialtat, ja que no els 

deixarà a la seva sort sinó que retardarà el seu retorn a Poniente per complir amb el pacte 

d’alliberar als esclaus. 

                                                           

68 Traducció: S’estableix gradualment bandes a la seva roba i finalment adopta els vestits Dothraki. 
69 Traducció: Seria misericòrdia: Triant entre la vida i la mort a Poniente i més enllà del Mar Angosto. Del 
llibre: Juego de Tronos i filosofia: La lògica talla més que les espases. 
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Ara bé, ja posicionada com a nova líder, caldrà analitzar les repercussions de les seves accions. 

El personatge està decidit a lluitar pel Trono de Hierro i  encara que, “she protects her people 

and fights her enemies”70 (Frankel, 2014:152), el seu objectiu portarà la mort a moltes 

persones innocents que no tenen res a veure amb el joc de trons. Així, “destroy” is always the 

key word in Daenerys’ story, whether she recognizes it or not. In order to become a conqueror 

and take back her throne, Daenerys must kill many innocent people, destroy many more lives”71 

(Thomas, 2012). Per les ciutats per on passi, Daenerys aplica la prepotència per aconseguir el 

seu objectiu. “To be a conqueror, to regain her right, and to be Mother to some people, she 

must be a monster to others”72 (Thomas, 2012). 

 

 Mare d’esclaus 

Si Si hi ha una acció que es mereix una menció especial és la igualtat que Daenerys pretén 

establir a Essos, un continent on encara es practica l’esclavitud. Així “Daenerys attempts to 

define her rule and distinguish herself from the other petty tyrants she encounters by outlawing 

slavery”73 (Rosenberg, 2014:20). Els esclaus la veuen com la seva salvadora, Mysha o 

Rompedora de Cadenas, ja que els salva i els allibera dels seus senyors. La primera demostració 

d’aquesta actitud ens la manifesta quan compra tot l’exèrcit d’Immaculados i els deixa la 

llibertat de decidir si lluitar per ella o marxar, sense que això suposi cap dany. Així demostra el 

valor de la democràcia, deixant escollir lliurement a les persones. La presència d’esclaus serà 

doncs clau en la motivació de conquerir una ciutat. “¿Cuantos esclavos hay? [...] Entonces 

tenemos 200.000 razones para tomar la ciudad sino más” (JT, temp.3, cap.7). D’altra banda 

també és innegable que el personatge és lleial als seus actes, als esclaus i als dracs, que 

considera els seus fills. Daenerys prova aquesta lleialtat amb afirmacions com “tienen a mis 

hijos. Una madre no abandona a sus hijos” (JT, temp.2, cap.8) o quan decideixi quedar-se a 

governar Meereen i les ciutats que ha alliberat al·legant que “no dejaré aquellos que he 

liberado vuelvan a ser encadenados” (JT, temp.4, cap.5). Aquest segon fet també li atribueix el 

valor de la subsidiarietat, ja que des de la seva posició de governant d’un òrgan social superior 

ajuda als òrgans inferiors. 

                                                           

70 Traducció: Ella protegeix el seu poble i lluita contra els seus enemics.  

71 Traducció: “Destrucció” és una paraula clau en la història de Daenerys, tan si ho reconeix com si no. 
Per arribar a ser una conqueridora i recuperà el tron, Daenerys ha de matar a moltes persones innocents, 
destruir moltes vides. Font: http://feministfiction.com/ 

72 Traducció: Per ser una conqueridora, per recuperar el que és seu legítimament, per ser mare d’algunes 
persones ha de ser un monstre per altres. Font: http://feministfiction.com/ 

73 Traducció: Daenerys intenta definir la seva regla i diferenciar-se d’altres petits tirants que es va 
trobant declarant il·legal l’esclavitud.  
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Figura 15. Taula de Valors Ètics a la que Daenerys Targaryen és afí. 

 

 

 

 

 

 

El personatge de Daenerys oferirà a l’espectador una evolució personal i de creixement com 

cap altre personatge desenvolupa a la sèrie. Ara bé, en tota aquesta evolució, no abandona els 

valors que la caracteritzen com a persona. Podem definir que  Daenerys és un personatge en 

general moral però amb certs matisos. Primerament, en alguns moments, sobretot quan viu al 

Khalassar, no fa res per salvar la vida d’aquells que mata l’exèrcit del seu marit. Recordant una 

cita, ja mencionada en el marc teòric de la present investigació, “lo incorrecto es más primitivo 

y sigue siendo el concepto más categórico. Para ser un buen hombre solo hay que abstenerse 

del pecado; no se necesita ninguna acción positiva” (Russell, 1984:41), i és exactament això el 

que fa Daenerys. Posteriorment sí que s’implica molt més i intenta aplicar els seus valors. Serà 

però la voluntat per guanyar el Trono de Hierro que, inevitablement, la porta a no poder 

complir tots els seus valors morals. Tot i així el personatge té 12 valors per 1 antivalor i esdevé 

molt més moral que immoral. Segurament en pròximes temporades Daenerys haurà 

d’enfrontar-se a situacions cada vegada amb una càrrega moral superior. Caldrà veure com les 

soluciona per aconseguir el seu objectiu i alhora ser moral. 

  

Font: Elaboració pròpia. Taula a partir Méndez (2007). 
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5.2.16. Viserys Targaryen 

Viserys Targaryen, el germà gran de Daenerys Targaryen, és un personatge que, encara que no 

tenir una gran rellevància en la història comuna i la guerra per obtenir el tron, la motivació per 

satisfer les seves ambicions el porten a actuar de manera que sovint entra en conflicte amb els 

codis morals. Com ho resoldrà el personatge? 

 

 L’ambició del captaire.  

Viserys Targaryen és un personatge amb una enorme ambició: obtenir el Trono de Hierro. 

Aquest serà doncs el seu únic objectiu durant tota la nissaga i per aconseguir-ho serà capaç de 

fer accions moralment qüestionables. Ja la primera acció que duu a terme, en el capítol inicial 

de la primera temporada, casa la seva germana, encara una nena, amb el Khal Drogo, Señor de 

los Caballos. Aquesta unió ha de permetre que el Khalassar li doni a Viserys 10.000 homes per 

conquerir Desembarco del Rey. Viserys explica a la seva germana la situació: “nos vamos a casa 

con un ejército. Con el ejército de Khal Drogo. Dejaría que toda su tribu follara contigo, los 

40000 hombres y sus caballos también si eso fuese necesario” (JT, temp.1, ep.1). Daenerys no 

té ni el poder ni la confiança suficient per contradir el seu germà i ell ho sap. Encara que els dos 

volen tornar a Poniente, només Daenerys s’ha de sacrificar i no Viserys. Així el personatge 

sobreposa la vida de la seva germana per aconseguir un estat social més alt, allò que segons ell 

li pertany per dret de naixement. Converteix a Daenerys en un objecte sobre el qual té poder i 

un mitjà per aconseguir el seu fi. I ho fa amb un somriure perspicaç, sense ressentiment ni mal 

de consciència. És fàcil doncs catalogar aquesta acció com a poc moral segons el nostre codi 

encara que pugui està ben vist a Poniente. Viserys està demostrant que és moralment afí a 

antivalors com la prepotència i la desigualtat. Igualment l’acció mostra que se li pot atribuir el 

valor de la comoditat i la indigència, ja que es deixa portar per l’avarícia i no valora els béns 

materials que té per viure i en necessita més. 

 

Però perquè és tan important per Viserys tornar a Poniente? Justifica la resposta a aquesta 

pregunta l’acció poc moral de vendre la seva germana com si fos un objecte? El filòsof Alfred 

Adler (1920) creia que, les ganes de poder sobre les altres persones sorgien per compensar 

altres aspectes de la personalitat creats, per exemple, per una infància traumàtica amb 

rebutjos, burles i sofriments (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014). Viserys va viure una infància 

agradable mentre vivia a Desembarco del Rey sota la protecció del seu pare però amb la mort 

d’aquest va haver d’exiliar-se a Braavos i la seva vida va fer un gir radical. La seva mare va morir 

de part i ell va haver de malviure i vendre totes les seves riqueses per sobreviure fins que veié 
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una possibilitat de tornar a la seva terra amb la venda de la seva germana. Potser Viserys 

esperava que a Poniente no hauria de malviure com ho va fer a les ciutats d’Essos i que 

l’esperaven un munt de fidels seguidors. Però Jorah Mormont, un cavaller exiliat, té més clar 

com són les coses als Siete Reinos "la gente del pueblo reza porque llueva, porque los niños 

estén sanos, y por un verano que nunca termine. No es asunto suyo si los grandes señores 

juegan a su juego de tronos, siempre y cuando se les deje en paz." (JT, temp.1, ep.4). I també 

Daenerys, ja en el capítol 17 de la sèrie, tindrà la mateixa perspectiva “mi hermano creía que 

ondearían banderas y gritarían su nombre y era un necio” (JT, temp.2, ep.7). Les coses a 

Poniente no són fàcils i menys per aquells que volen jugar al joc de trons. Segurament Viserys 

era un ingenu creient que trobaria la seva felicitat a l’altre cantó de mar. 

 

 La dualitat de Viserys: El complex de superioritat i d’inferioritat  

La desigualtat que propaga Viserys es materialitza amb el domini sobre el sexe femení i la 

violència contra aquest gènere. Recordem una escena on aquest es troba a la banyera amb una 

prostituta Dothraki. Encara que al principi podem arribar a pensar que estem contemplant un 

moment tendre del rei captaire, Viserys acaba depreciant la prostituta i etzibant-li “¿Para qué 

te compre? ¿Para qué me pusieras triste?” (JT, temp.1, ep.4). En el transcurs del mateix capítol 

acusarà a la seva germana d’espiar-lo i porta a la noia prostituta mitjançant el maltracta físic 

davant de Daenerys. És la prostituta, per la seva condició laboral, mereixedora d’un tracte com 

el que rep? La condició laboral no ha de ser motiu per la discriminació ni violència verbal o 

física així que la resposta agressiva de Viserys és poc justificable. 

 

El personatge no sols acaba maltractant a la prostituta sinó que també ho farà amb la seva 

germana. A mesura que aquesta s’integra a la societat Dothraki i ell, per contra, en va quedant 

més exclòs, en culpa a Daenerys. El maltractament  psicològic serà constant. En una situació, 

quan els dos es troben sols dins la tenda, arriba a pegar a Daenerys tirant-li en cara, 

literalment, els objectes Dothraki que aquesta li ha regalat i al·legant que “me vas a convertir 

en un Dothraki? [...] Eres la puta de un señor de los Caballos” (JT, temp.1, ep.4). D’aquesta 

manera el personatge ens demostra que també és afí a la ingratitud així com a la iracúndia,  el 

poc domini de la còlera i la ràbia. L’evolució de Daenerys però ja ha començat i aquesta li 

planta cara, un fet que sorprèn a Viserys. “La próxima vez que oses levantarme la mano será la 

última vez que puedas usar las manos” (JT, temp.1, ep.4). 
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Si la superioritat enfront als més dèbils, i concretament de les dones, és una de les seves 

característiques, la por i la covardia davant els més forts és l’altra cara de la moneda d’aquest 

personatge. Durant els sis capítols de vida de Viserys Targaryen, aquest no dirigeix ni una sola 

paraula, i molt poques mirades, al Kahl Drogo. La superioritat física de Drogo és evident i 

Viserys sap que no s’hi pot enfrontar directament. Cada vegada que s’acosta més al final de la 

seva vida i que, per tant, Viserys està més enfadat per la situació en què es troba, l’amenaça i 

el descontentament amb el Khal es materialitza mitjançant Daenerys, a la qual no té por a 

enfrontar-se.  Amb Jorah Mormont, Viserys ens troba en una situació semblant quan aquest li 

planta cara perquè deixi els ous de drac que vol robar a Daenerys. Acaba amenaçant una 

Daenerys embarassada, apuntant-la amb l’espasa a la panxa, per tal d’amenaçar al Khal Drogo. 

En cap moment en aquesta escena parla directament a Drogo, però sí que ho fa a Daenerys 

perquè aquesta faci de missatgera. “No ha pagado por ti. Dile que quiero lo que acordamos o te 

recuperaré” (JT, temp.1, ep.6). Aquestes accions el que mostren és la por i covardia del 

personatge enfront de persones més fortes que li puguin provocar dany físic o la mort. 

 

Alfred Adler (1920), filòsof del qual ja hem parlat anteriorment, ens pot ajudar a aclarir 

aquesta doble personalitat de Viserys. Segons l’autor la síndrome de superioritat és una 

conseqüència, un mecanisme de defensa, davant d’un complex d’inferioritat no resolt. El que 

s’intenta és amagar les debilitats pròpies a través de pretendre ser superior. “Si creemos que 

somos débiles, una forma de sentirnos fuertes es haciendo que todos los demás se sientan aún 

más débiles” (Boeree, 1998). Viserys encaixa perfectament en aquesta descripció de 

personalitat. Només cal recordar una de les frases que  menciona constantment el personatge 

al llarg de la sèrie: “¿No querrás despertar al dragón verdad?”. Una amenaça contra tots 

aquells que s’atreveixin a infligir-li qualsevol tipus de mal, una mena d’escut protector per 

sentir-se més fort. 

 

 L’enfrontament amb el veritable drac. 

Viserys, igual que Jorah Mormont, assisteix als primers passos de l’evolució que durà a terme 

Daenerys al llarg de la sèrie. Però mentre que Mormont contempla amb expectació aquesta 

evolució, Viserys la veu com una amenaça per la seva posició i el seu poder. La relació entre els 

dos germans anirà en detriment a mesura que la nova Kahelessi es sent més còmoda i 

integrada en la seva nova vida. L’enveja motiva a Viserys a dur a terme accions tiràniques 

contra la seva germana caracteritzades per intents de traïció, violència física i psicològica i atacs 

de gelosia: “soy la esperanza de una gran dinastía. Nadie me ha dado lo que le han dado a ella 
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en la tierra” (JT, temp.1, ep.6). Daenerys acaba acceptant que “mi hermano nunca recuperará 

los Siete Reinos. No podría dirigir un ejército aunque mi esposo se lo diera. Nunca nos llevará a 

casa” (JT, temp.1, ep.5) i enten que amb la seva vanitat no aconseguirà el seu objectiu. 

 

 L’odi cultural  

Destaca per altra banda l’odi i el menyspreu que el personatge mostra envers la cultura dels 

Dothraki. “Viserys does not adapt as Dany does [to Dothraki people] and he pays the price for 

it.”74 (Tullman, 2012:202). El personatge no entén que, per sobreviure, s’ha d’adaptar i tampoc 

coneix el relativisme cultural. Aquest concepte fa referència, de manera senzilla, a què 

diferents cultures tenen diferents codis morals (Tullmann, 2012). Així, envers aquestes 

diferències, la tolerància és un dels pilars fonamentals per la situació pluricultural que existeix. 

Entendre que les cultures tenen diferents costums, tradicions i hàbits és fonamental per una 

convivència pacífica i moralment acceptable. Viserys mai aconsegueix aquest estat i dicta que 

“yo no acato ordenes de los salvajes y sus rameras” (JT, temp.1, ep.4).  Així que Viserys mostra 

un comportament intolerant, poc respectuós i en xenòfob davant de la cultura que l’ha acollit, 

el que podrem catalogar amb els valors de desobediència, desigualtat, i ingratitud. 

 

Figura 16. Taula de Valors Ètics a la que Viserys Targaryen és afí.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Traducció: Viserys no s’adapta com ho fa Dany a la cultura Dothraki i en paga el preu. 

Font: Elaboració pròpia a partir taula de Méndez (2007). 
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Si bé Viserys Targaryen és un dels pocs personatges de Juego de Tronos que no mata a cap altre 

personatge, no per aquest fet se’l pot catalogar de moral ja que l’antivalor de la violència es 

pot dur a terme de moltes altres maneres. Així doncs és un personatge poc moral per tal 

d’aconseguir el seu objectiu i amb nombroses deficiències morals pel que fa al tracte i respecte 

amb les persones sigui quina sigui el tipus de relació que hi té amb aquestes. D’altra banda, a 

part de la violència, destaca la incontinència del personatge. Per això se li atribueixen un total 

de 10 antivalors i 1 valor encara que no dur a terme el pitjor de cada valor. Finalment destacar 

que és un dels pocs personatges que  busca la felicitat únicament per a la seva persona, sense 

tenir en compte aquells que l’envolten ni que siguin la seva família. 
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5.2.17. Khal Drogo 

Drogo és el Khal, el que en la societat de Poniente s’anomenaria rei, d’un important Khalassar 

de la cultura Dothraki. Viu al centre del continent d’Essos fet que provocarà que la cultura 

adoptada, la Dothraki, tingui uns costums completament diferents de les descrites fins al 

moment de tots els altres personatges de la sèrie. “Los Dothraki son guerreros violentos, tienen 

un sentido de la nobleza i una moral propia” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:76).  Així doncs en 

el cas de la cultura Dothraki caldrà comprendre que molts fets que es creuen immorals, no 

tenen el mateix qualificatiu pel Khalassar, ja que aquesta cultura té com a base l’exaltació de la 

violència. 

 

 Drogo, el salvatge  

Com s’ha dit Drogo és el Khal d’un ric i important Khalassar. Només el més fort de tota la 

societat, que exhibeixi una cua de cabell més llarga, senyal de què no ha perdut cap batalla,  i 

que domini la muntura a cavall pot esdevenir Khal. Drogo doncs és un home fort, robust i 

salvatge que reuneix totes aquestes característiques, i es pot classificar com un salvatge o 

bàrbar (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014). Drogo porta el concepte de la masculinitat fins al límit 

que, combinada amb els costums Dothraki, el portaran a ser afí a valors immorals com la 

prepotència, també portada a l’extrem. Per protegir el Khalassar d’enemics a Drogo no li 

tremolarà la mà per matar a les persones de manera brutal i sanguinària. Amb Viserys 

Targaryen ens mostra aquesta brutalitat quan li tira una cassola d’or bullin al cap, simulant la 

corona que Viserys reclama i proclamant “Corona es para rey” (JT, temp.1, cap.6). També amb 

un home del seu poble que qüestiona les seves decisions aplica la mateixa brutalitat i per 

matar-lo li talla mitja cara, els budells i estomac. El Khalassar però no veu aquest acte com a 

immoral, sinó completament moral i que demostra que Khal Drogo és un bon Khal. 

 

Un altre de les característiques del Khal és la desigualtat que propaga pel Khalassar. Aquesta 

desigualtat, entre homes i dones, entre servents i amos però sobretot entre el seu Khalassar i 

altres pobles que no són de cultura Dothraki. Així veiem que propaga la violència entre un 

poble diferent perquè, al tenir una altra cultura, són considerats inferiors. També es pot 

associar a Drogo el valor immoral de la tirania, ja que exerceix el seu poder de manera 

totalment absoluta i autoritària, sense deixar que altres persones, posteriorment si a Daenerys, 

el qüestionin en les seves decisions i manera de governar. Ara bé, no es pot negar que Drogo 

actua amb valentia i s’enfronta als enemics sense por i complint el seu deure com a Khal. 
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 El punt dèbil, Daenerys 

Drogo és “un hombre fuerte, el héroe, que tiene en la mujer su punto débil igual que Aquiles, 

Adán, Sigfrido y Sansón” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:78). D’aquesta manera, la irrupció de 

Daenerys a la vida del Khal, anirà canviant la perspectiva d’aquest a mesura que sorgeixi l’amor 

entre els dos. Assistirem a una petita evolució moral de Drogo, influenciada pels costums 

morals de Daenerys, ja que Drogo intenta fer-la feliç. Per ella doncs fa diverses accions 

moralment positives que segurament haguessin estat impossibles dins la cultura Dothraki. El 

primer valor positiu, que el Khal és mostra afí des del primer moment en què es casa amb 

Daenerys, és la lleialtat cap aquesta i el seu matrimoni en part, com s’ha comentat, per l’amor 

que sorgeix posteriorment entre els dos. A mesura que la relació evolucioni, Drogo no exerceix 

una tirania tan accentuada amb Daenerys i deixa que aquesta li doni el seu punt de vista en 

privat sobre qüestions del Khalassar i maneres d’obrar. És però davant de l’assaltament d’un 

poble d’homes, els quals anomenen cordero, que es pot veure un dels canvis més importants 

de Drogo. Daeneyrs, horroritzada pel nombre desmesurat de violència i violacions que 

exerceixen els homes del Khalassar cap a les dones anomenades ovejas, demana a Drogo que 

deixi viure a aquestes dones i siguin esclaves seves. Tot i que el Khal no entén la preocupació 

de Daenerys per la vida d’unes dones que no són Dothraki, practica la biodúlia i deixa que 

aquestes visquin, encara que això suposi haver-se d’enfrontar als seus propis homes. Un acte 

completament moral que suposarà un pas de gegant per Khal Drogo. Podem pensar que 

l’evolució moral del personatge tot just és al principi del seu camí però el destí de Drogo serà 

breu, ja que li esperarà la mort en els pròxims capítols tallant així aquesta possible evolució. 

 

Un altre valor, en aquest cas immoral, que li provoca Daenerys és la iracúndia. Davant de 

l’intent d’assassinat de Daenerys per part del rei Robert, el Khal entra en còlera i, amb una falta 

de control sobre la ràbia que sent, dicta davant del Khalassar que portarà a Daenerys al Trono 

de Hierro. Així supera la por al mar i anuncia que agafaran els cavalls de fusta i matarà als 

homes que vesteixen de ferro i les seves cases per tal de venjar-se i donar a la Khalessi allò que 

vol. 
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Figura 17. Taula de Valors Ètics a la que Khal Drogo és afí. 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’anàlisi d’aquest personatge veiem que, a diferència d’altres, gairebé no s’implica amb 

valors de més altura i menys força, ja que, com a bàrbar i salvatge que és, no té la mateixa 

concepció de la importància d’aquests valors en una societat. En comparació amb altres 

personatges com Cersei, Viserys, Tywin, Baelish o Theon, Drogo no desenvolupa una violència 

basada en maquinacions, injuries i calumnies a altres persones vives sinó que és molt més 

directa i els mata. Anotat aquest punt es pot dictar que Khal Drogo és immoral bàsicament 

perquè compleix antivalors amb molta força i poca altura, és a dir els de violència. A més a més 

ho fa amb la màxima brutalitat possible. Així doncs se li atribueixen 5 antivalors i 3 valors, dels 

quals el pintat més clar l’adquireix,  només en una situació, i posteriorment. 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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5.2.18. Lysa Arryn. 

Tot i que Lysa Arryn només apareix en quatre episodis de la sèrie, crea una forta impressió. En 

les poques accions en què pren part, fet que comportà poc material per analitzar el seu 

comportament, ens mostra una moral característica que pot ser fàcilment analitzada i 

catalogada. 

 

 La falta d’amor i la sobreprotecció  

Lysa Arryn, viuda de Jon Arryn i també coneguda com a Lysa Tully, és una dona marcada per la 

falta d’amor durant tota la seva vida. Fou la segona filla de la família Tully, darrere de Catelyn, 

així com la segona opció de Petyr Baelish quan aquest ja havia estat rebutjat per la seva 

germana. Així, mentre Lysa s’enamorà perdudament de Baelish i serà amb ell amb qui perdi la 

virginitat, Petyr no té cap interès amorós per aquesta. El fet d’haver tingut relacions sexuals 

abans del matrimoni la porta a tenir un avortament i a ser rebutjada per la majoria de 

pretendents. Només Jon Arryn accedeix a casar-se amb ella, ja que és un home més gran que 

el seu pare. “Her marriage to Jon Arryn was a political act that never seemed to become the 

lovey-dovey marriage that Catelyn has”75 (Shmoop, s.a.). Tot i que el matrimoni amb Jon Arryn 

li proporciona l’entrada el poder, Lysa pateix diversos avortaments més i el naixement de dos 

fills morts abans de tenir a Robin, el seu únic fill. D’aquesta manera serà considerada per més 

d’un personatge de la nissaga, com a una dona boja i turmentada per tot el seu passat. Una 

persona “irrational, jealous and easy manipulated, the worst qualities of hyperfeminized 

behavior” 76 (Frankel, 2014:85). 

 

En la seva relació i tracte amb el seu únic fill, Robin Arryn, és on més podem veure aquest 

caràcter irracional. Lysa representa l’arquetip de la cuidadora però, igual que la reina Cersei, no 

sabrà que “the caregiver archetype must teach a child as well as comfort and protect it or the 

child will learn nothing”77(Frankel, 2014:84). Així ens trobarem davant d’un nen  completament 

dependent de la seva mare i que encarà pren el pit d’aquesta. Tant en la relació amb el seu fill 

com amb la de Baelish, Lysa es mostra afí a l’antivalor de la iracúndia i no és capaç de dominar 

la còlera ni la ràbia. També amb la seva germana a la qual li retreu, amb injúries i calumnies, 

                                                           

75 Traducció: el seu casament amb Jon Arryn fou un acte polític que mai sembla convertir-se en el 
matrimoni amorós que desenvolupa Catelyn. Font: http://www.shmoop.com/game-of-thrones-
book/arryn-family.html 

76 Traducció: Irracional, gelosa i fàcil de manipular, les pitjors qualitats per un comportament femení. 

77 Traducció: L’arquetip de cuidador ha d’ensenyar a un nen així com protegir-lo i cuidar-lo o el nen no 
aprendrà res.  
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que hagi portat Tyrion al seu castell, ja que no es vol veure involucrada en una guerra per por a 

perjudicar a Robin. En el judici de Tyrion es mostra altre cop sobreprotectora i al·lega que “la 

familia lo es todo para mí, y no arriesgare la vida de Robin para verme envuelta en otra guerra 

de tu marido” (JT, temp.1, cap.8). Catelyn contempla les escenes d’egoisme de la seva germana 

amb estupefacció però per Lysa “her single son is everything to her and she must be everything 

to him”78 (Frankel, 2014:84). Tot i això en aquesta situació veiem que Lysa sí que practica el 

valor de la polipequia i el de la pancracia, ja que segueix les normes establertes legalment i 

permet a Tyrion a tenir dret a un judici. Aquest, que la manipula durant el procés, és capaç de 

guanyar el judici per combat i Lysa, mostrant-se a favor de la polipequia altre cop, el deixa 

marxar, ja que n’ha sortit victoriós. 

 

 La manipulació per part de Baelish 

Com s’ha començat a veure, en l’altra relació amb què Lysa ens mostra un caràcter basat amb 

la iracúndia és amb la que estableix amb Petyr Baelish, l’home que ha estimat durant tota la 

seva vida. Lysa creu fermament que l’amor entre els dos és mutu i, quan veu que Sansa s’hi pot 

interposar, l’amenaça i li diu que “mi padre, mi marido, mi hermana se interpusieron entre 

nosotros y ahora están muertos. ¡Eso es lo que les pasa a quienes se interponen entre Petyr y 

yo!” (JT, temp.4, cap.7). No és l’única vegada que Lysa amenaça a Sansa Stark perquè creu que 

aquesta estima a Petyr. Així li provoca dany físic i practica la tirania contra ella, ja que no té 

interès pel benestar de Sansa si aquesta suposa una amenaça en la seva relació amb Petyr. Li 

explicarà el mateix a Baelish sobre Sansa “es como su madre, jamás te amara. Yo mentí por ti 

maté por ti” (JT, temp.4, cap.7). En aquesta última frase es veu que, per Petyr, Lysa és capaç de 

duu a terme les accions més immorals: matar el seu marit Jon Arryn, una acció anterior a l’inici 

de la sèrie i que per tant no analitzarem, i mentir a la seva germana sobre la veritat d’aquest fet 

anunciant-li que han estat els Lannister els causants. Així, mentre Petyr Baelish la manipula 

completament, Lysa creu que l’estima però en realitat, quan Baelish ja ha aconseguit tot el que 

podia d’aquesta, li rebel·la que “solo he amado a una mujer, solo a una, en toda mi vida, tu 

hermana” (JT, temp.4, cap.7) provocant-li el tràgic final de caure per la seva pròpia Puerta de la 

Luna. 

 

 

 

 

                                                           

78 Traducció: El seu únic fill és tot per ella i ella ha de ser tot per ell. 
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Figura 18. Taula de Valors Ètics a la que Lysa Tully és afí.  

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta anàlisi veiem que Lysa Tully sobresurt una mica en comparació a les altres 

anàlisis dutes fins al moment, ja que se li atribueixen pocs valors i molt esglaonats. L’atribució 

de pocs valors és degut al fet que, com s’ha comentat, el personatge només apareix en quatre 

capítols causant així que no es pugui tenir una visió gaire extensa de la seva moralitat. D’altra 

banda se li atribueixen en general valors immorals, un total de 4, per 2 morals. Els valors que 

se li atribueixen responent a una poca capacitat del personatge per decidir així com una 

manipulació moral d’altres personatges. 

 

 

 

  

Font4: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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5.2.19. Theon Greyjoy  

Theon Greyjoy és un personatge difícil d’analitzar ja que, tal com diu la psicòloga especialista 

en Juego de Tronos, Lorena Vicente Díaz (2013) “Theon es un personaje con un perfil 

psicológico muy entramado, oscuro y complejo” (Vicente Díaz, 2013). La seva personalitat serà 

doncs una de les principals causants de la moralitat dels seus actes. La mateixa autora qualifica 

que “todos sus actos, que podríamos tachar de crueles y malvados, para él no tienen una carga 

moral imperante” (Vicente Díaz, 2013) i caldrà doncs analitzar-ho amb detall. 

 

 Theon Greyjoy: Entre dues famílies. 

En primer lloc cal parlar de la personalitat d’aquest personatge, ja que serà clau per entendre 

les seves accions. Theon és un personatge que ha viscut amb dues figures paternes fet que no 

l’haurà beneficiat. “La familia es la principal fuente de socialización y de educación en un niño” 

(Vicente Díaz, 2013), i Theon va ser separat de la seva família Greyjoy molt jove per anar de 

pupil a la casa Stark. Així doncs Theon creix en una família que el tracta bé però a la qual mai si 

sent del tot acceptat. Per contra creu que sí que ho estaria amb la seva família biològica. “El 

grupo de los Stark es aquel al que siempre ha querido pertenecer, quizá por conformismo, pero 

nunca se ha sentido totalmente cómodo en él. Ve en Robb a la persona que él habría podido ser 

de haberse quedado en Pike, de no haberle arrancado de su hogar cuando sólo era un niño” 

(Vicente Díaz, 2013). Però el que no espera Theon és que la resposta del seu pare biològic sigui 

completament oposada a la que creia “Balon Greyjoy does not trust his son and does not know 

him enough to love him, plus he believes the Starks have converted him to their green land 

ways.”79 (Shoomp, s.a.). D’aquesta manera Theon es veu atrapat amb una família que el tracta 

bé però amb la qual no s’acaba de sentir ell mateix i amb una altra que el rebutja per la seva 

possible deslleialtat amb els Stark. Així ho explicar ell mateix: “Sabéis que es lo que te digan la 

suerte que tienes por ser prisionero de alguien? I luego volver a casa con vuestro padre...” (JT, 

temp.2, cap.10). En aquest sentit mentre estigui amb els Stark serà l’únic moment que Theon 

es controla i no duu a terme actes immorals, però tampoc de morals. 

 

La dualitat familiar no serà l’únic problema de Theon. Roca, Vilaprinyó i Cano (2014:180) 

qualificaran que el personatge es veu immers en un gran nombre de conflictes de caràcter  

freudià, entre ells, com a més important, la superació edípica del pare. També però els traumes 

                                                           

79 Traducció: Balon Greyjoy no confia en el seu fill i no el coneix prou per estimar-lo, a més a més creu 
que els Stark l’han portat pels seus camins d’amabilitat i pau. Font: http://www.shmoop.com/a-clash-of-
kings/theon-greyjoy.html 
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de la infància i una relació intima entre poder i sexe del qual parlarem més endavant. Cal 

entendre doncs que, per Theon, el més important no serà la moralitat sinó resoldre els seus 

conflictes de personalitat. Aquesta concepció porta a què la major part dels seus actes puguin 

ser considerats cruels i immorals, ja que l’únic que busca el personatge és crear-se una 

identitat estable. 

 

 L’ambició de Theon  

“Una de las características principales de la psicología de Theon es la obsesión de ser aceptado. 

Theon desea, con todas sus fuerzas, ser aceptado entre los que considera sus iguales.” (Vicente 

Díaz, 2013). Intentant satisfer aquesta obsessió, el personatge duu a terme actes molt 

immorals. Entre ells destaca la mort i crema de dos nens innocents per fer veure la seva vàlua i 

esperit bèl·lic davant dels homes de la seva illa perquè aquests l’acceptin igual que a la seva 

germana. Aquest acte el relacionem amb l’antivalor de la mentida, ja que comunica per tot 

Invernalia que ha matat els dos fills petits d’Eddard Stark quan en realitat no és així. D’altra 

banda també condemna i mata a Sir Rodrik, maestre d’armes dels Stark, quan aquest es 

rebel·la contra l’acte de Theon de prendre Invernalia, una acció basada en la iracúndia ja que 

Theon no és capaç de reprimir la còlera i la ràbia que sent quan Sir Rodrik  l’escup i li deixa anar 

que “me duele ver que tenéis menos honor que una puta callejera. Os criasteis aquí, bajo este 

techo, esta gente es vuestra gente. Que los dioses te emparen Theon Greyjoy. Ahora sí que 

estás perdido” (JT, temp.2, cap.6). Aquesta actitud dominada per la ràbia serà constant en el 

personatge en part perquè, a part de l’ambició, estarà dominat per una gran impulsivitat, una 

“falta de control en los actos con la consecuente ausencia de valoración de consecuencias.” 

(Vicente Díaz, 2013). Fàcilment doncs també se li atribueix el antivalor de la prepotència. 

 

 El desig sexual. 

Un altre dels problemes freudians que pateix el personatge i que ens presenten els escriptors 

Roca, Vilaprinyó i Cano (2014) és la relació entre poder i sexe. Durant la sèrie diversos   

personatges li comenten que “todos saben que os encantan las chicas y que siempre habéis 

creído que vos a ellas también” (JT, temp.3, cap.7) i diverses vegades se’l veu tenint relacions 

sexuals. La diferència amb altres personatges que també les tenen però, és que "Theon takes 

what he wants from the girl and gives her nothing in return. He doesn't even bother to learn 

her name” 80 (Shoomps, s.a.). Així el personatge creu que, per la seva suposada condició de 

                                                           

80 Traducció: Theon pren el que vol de la noia i no li torna res a canvi. Ni tan sols es molesta en saber el 
seu nom.  
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superioritat, pot tractà amb desigualtat a les noies i com un mitjà per poder satisfer el seu 

desig sexual. Tant en la relació amb Ros, una prostituta, com amb la filla del capità del vaixell 

que el porta a les Islas del Hierro, Theon mostra la falta de control sobre l’instint sexual que el 

porta al vici i a la dominació completa de la noia, uns actes que podríem classificar dins 

l’antivalor de la procacitat. 

 

 Ingratitud als Stark 

Molts espectadors es pregunten com és capaç Theon de ser deslleial als Stark i sobretot a 

Robb, al qual mostra desobediència, a favor d’un pare que no li mostra gens d’estima (Vicente 

Díaz, 2013). Com s’ha dit, Theon té la necessitat de veure’s acceptat. Així, quan arriba a casa 

del seu verdader pare, aquest desig el porta a canviar sobtadament de banda sense pensar en 

les conseqüències (Vicente Díaz, 2013). La seva vanitat sorgirà també quan vegi que, a les Islas 

el Hierro, l’acceptaran només quan mostri la seva vàlua. En comptes de fer cas al què el seu 

pare li ha encomanat, Theon té més ambició i avarícia i decideix prendre el castell d’Invernaila 

en un acte d’ingratitud cap a la família i la casa que l’ha acollit. Allà es troba amb les persones 

que ha conviscut durant tots aquests anys però no les tracta com es mereixen, sinó que aplica 

la violència moral, sobretot amb Bran Stark i el Maeste Luwin. Constantment fa ús 

d’amenaces, injuries, calumnies i coaccions contra aquestes persones i, un com tingui el poder 

del castell, exerceix el govern de manera autoritària. Aquestes accions doncs es poden 

emmarcar dins de l’antivalor de la tirania. A més a més Theon sempre vol esdevenir el centre 

d’atenció, l’home més fort i a l’únic que han de fer cas, fet que demostra que és afí a la 

frivolitat. Així doncs també cal destacar la manera d’actuar de Theon. Tot i estar en una posició 

tècnicament superior, el personatge no actua amb valentia en les seves accions sinó que 

sempre mostra un punt de por i d’inseguretat, atribuïble a la seva personalitat no resolta, i el 

qual podem classificar com a covardia. La conquesta d’Invernalia demostra que Theon també 

és afí a la indigència perquè no valora els béns que ja té, no els respecta i en desitja més. 

 

Cal destacar però que, a punt de perdre Invernalia i està capturat pels Bolton, Theon s’adona  

del seu error i dicti que “es tarde para enorgullecer a mi padre. Mi verdadero padre perdió la 

cabeza en Desembarco del Rey. Hice mi elección y fue mala” (JT, temp.3, cap.4). La gran 

desgràcia de Theon serà caure en mans del psicòpata Ramsay Nieve, fill bastard de Roose 

Bolton. Aquest el tortura d’una manera tan violenta i agressiva que “after Ramsay torture 

Theon have change his identity. Theon sniks fully into self-pity, terror, and paralysis. Theon is 
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broken physically to an extent from which he can never recover.”81 (Cole, 2014:85). D’aquesta 

manera no es pot analitzar cap acte més enllà de la seva tortura, ja que cap acció que dugui a 

terme posteriorment està presa per Theon Greyjoy, sinó per Hediondo i, en última instància, 

Ramsay Nieve. “Theon's fate at Ramsay's hand remains a mystery.” 82 (Shoomps, s.a.). 

 

Figura 19. Taula de Valors Ètics a la que Theon Greyjoy és afí. 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi de Theon Greyjoy ens porta inevitablement a qualificar el personatge d’immoral, ja 

que se li atribueixen 14 disvalors i cap valor. Destaca sobretot els antivalors relacionats amb la 

violència moral i amb la incontinència, és a dir, la no repressió de conductes i ostentacions de 

béns. Aquestes dues actituds són conseqüència d’aquest complex psicològic del qual Vicente 

Díaz (2013) parla. Aquest serà el factor que diferenciï Theon d’altres personatges immorals 

com per exemple Cersei, Tywin o Petyr Baelish. 

  

                                                           

81 Traducció: Després Ramsay tortura Theon per canviar la seva identitat. Theon cau plenament en 
l’autocompassió, el terror i la paràlisi. Theon està trencat físicament fins al punt de que mai més es 
podrà recuperar.  

82 Traducció: El destí de Theon a mans de Ramsay continua sent un misteri. Font: 
http://www.shmoop.com/a-clash-of-kings/theon-greyjoy.html 

Font 5: Elaboració pròpia a partir Mendez (2007). 
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5.2.20. Brienne de Tarth 

Brienne de Tarth és una dona que trenca els arquetips dels Siete Reinos i adopta un rol 

completament diferent del que s’espera del gènere femení esdevenint cavaller. Aquesta 

situació farà que es vegi involucrada en la Guerra de los Cinco Reyes i hagi d’actuar. Ho farà 

seguint el codi moral? A continuació s’analitza. 

 

 La dona guerrera 

Brienne de Tarth representa l’arquetip típic de dona guerrera, una dona forta i valenta que juga 

aquest rol tan tradicional en les novel·les de fantasia. “Career focused and completely 

independent without spouse or children, equal to “the boys” immune to love or softer 

emotions”83 (Frankel, 2014:48). Així doncs Birenne no accepta el que comporta el seu gènere a 

la societat de Poniente i adopta el d’home. Per aquesta raó serà criticada i objecte de burla per 

part de la majoria de gent del regne, que se’n riuran de la seva alçada, vestimenta, i del seu 

aspecte masculí en general. Però ella “has had to fight for her position, against the hatred and 

disapproval of many others, and so, to succeed, she must believe, more deeply than anyone, 

that the efforts are worthwhile.”84 (Thomas, 2012). ). Així doncs d’entrada es pot assegurar que 

Brienne de Tarth és afí al valor de la igualtat, ja que el practica en la seva pròpia persona fent 

allò que, suposadament, només poden fer els homes. També se li pot associar el valor de la 

mansuetud, ja que, tot i ser objecte de burla de molts homes, com per exemple els Bolton, 

Jaime Lannister o altres desconeguts, Breinne és capaç de refrenar la ràbia envers els insults 

d’aquests i no els farà cap dany moral o físic. Per contra però els adverteix que “toda mi vida 

hombres como vos se han burlado de mí y toda mi vida he hecho morder el polvo a hombres 

como vos” (JT, temp.2, cap.8). Hi ha un home però del qual Brienne sent una profunda atracció, 

Rently Baratheon. Encara que és un sentiment no correspost, el personatge tindrà una actitud 

de castedat i frenarà la possible passió envers aquest, ja no només en l’àmbit  sexual, sinó 

també perquè no es notin els seus sentiments. 

 

 El veritable cavaller de Poniente 

Brienne de Tarth no és un cavaller formalment parlant, però actua com a tal a diferència de 

molts altres homes. Brienne és una dona amb un enorme sentit de la justícia i l’honor i, 

                                                           

83 Traducció: Centrada en la carrera i totalment independent, sense marit, parella o fills, igual que “els 
nois” immune a l’amor o les emocions més suaus.  

84 Traducció: Ha hagut de lluitar per la seva posició, contra l’odi i la desaprovació de molts altres, i per 
tan, per tenir èxit, ha hagut de creure, molt més que els altres, que els esforços valen la pena.  
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d’aquesta manera, es converteix amb l’única persona, sigui home o dona, que esdevé un  

veritable cavaller en tots els Siete Reinos. Així, segueix les normes que comporten aquests vots: 

protegir el dèbil i l’innocent d’aquells que són més forts i n’abusen a la vegada que “values the 

traits associated with a knight's life, such as courage, honor, and chivalry, and she is open 

minded enough to see these traits in untraditional places.”85 (Shoomp, s.a.). El personatge  

sempre escull a qui serveix, primer a Rently Baratheon i després a Catelyn Stark, perquè 

realment creu en les seves causes i esdevé completament lleial a aquests. Només la mort de 

Rently la fa canviar de banda però, amb la condició que, arribat el moment, pugui venjar-se 

contra Stannis Baratheon, que va matar a Rently. Aplica el valor de la democràcia i també el de 

la polipequia, ja que obeeix les lleis democràtiques de la societat de Poniente. D’altra banda, 

Brienne no desisteix en la cerca de les filles Stark per tornar-les sanes i salves, encara que 

Catelyn Stark hagi mort. Per aquells a qui serveix, Brienne ho fa amb treball i valentia, sense 

refusar cap tasca que se li encarrega ni per por ni per manca d’esforç. Així assegura, quan 

encara està al servei de Rently, que tot el que fa “lo hago por mi rey. Hasta moriría por él” (JT, 

temp.2, cap.3). En l’exercici de servir, Brienne també actua sent moralment afí al valor de la 

veracitat i per això explica a Catelyn la seva intenció, és a dir, només servir-la a ella i no a Robb 

Stark. 

 

Finalment, a diferència d’altres personatges de la nissaga que també són cavallers, Brienne no 

busca poders, honors ni grans reconeixements així com tampoc béns materials, els quals ja 

tenia si s’hagués quedat a casa del seu pare. Brienne prefereix no cridar l’atenció i només dur a 

terme allò que ha jurat, defensar a Rently o a Catelyn. Per aquesta actitud, mostrada durant 

tota la sèrie, se li poden atribuir els valors de la sobrietat, l’austeritat, la modèstia i la discreció. 

 

 El cavaller més honorable també mata. 

En la seva condició de cavaller, Brienne també es veu obligada a matar persones per tal de 

salvar i protegir els interessos d’aquells  a qui serveix. Així, per exemple, quan acompanyi a 

Jaime Lannister de camí a la capital, mata a tres homes dels Stark que s’adonen que transporta 

al Matareyes. La lluita que més recordem però és la que manté amb El Perro per tal de quedar-

se amb la custòdia d’Arya Stark. Brienne lluita ferotgement amb Clegane i aconsegueix ferir-lo 

de mort. Així doncs, es pot atribuir el valor de la prepotència al personatge? Segurament, en la 

funció de cavaller, matar és inevitable. Tot i això en molts moments Brienne s’absté de matar al 

                                                           

85 Traducció: valora els trets associats amb la vida d’un cavaller, com el coratge, l’honor i la 
cavallerositat i és suficient oberta per veure aquests trets en llocs no tradicionals. Font: 
http://www.shmoop.com/a-clash-of-kings/brienne-of-tarth.html 
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seu rival i el fereix o el deixa inconscient. Es considera doncs que, el valor de la prepotència, és 

inevitable en el seu ofici encara que Brienne només mati quan és estrictament necessari. 

 

 La relació amb Jaime Lannister 

Una de les accions del personatge és portar a Jaime Lannister a Desembarco del Rey per ordre 

de Catelyn Stark. Amb l’anàlisi de Jaime es pot veure que, per aquest, la relació amb Brienne 

suposa retrobar-se amb les veritables funcions del cavaller: l’honor, el deure i la protecció dels 

més dèbils. Però “in her time with Jaime, Brienne changes as well. She learns to see the world 

as more complex”86 (Frankel, 2014:54). Així descobreix que no tot el que sembla dolent, com 

per exemple Jaime, ho és. Durant el viatge també aprèn a sobreviure i per això se la pot 

relacionar amb el valor de la suficiència, ja que respecta els béns materials que posseeix. 

Finalment la seva relació amb Jaime acaba sent amistosa i desperta en el personatge el valor 

de la gratitud, ja que Jaime l’ajudarà en diverses vegades quan l’intentin violar o quan estigui 

indefensa lluitant contra un ós amb només una espasa de fusta. En aquesta última acció es veu 

que els rols de gènere esdevenen altre cop els tradicionals i Brienne, una donzella amb vestit i 

en una situació complicada, és salvada per l’home fort i valent. Igualment, quan l’intentin 

violar, Brienne serà “a helpless woman like any other, much as she wishes to be treated as a 

man”87 (Frankel, 2014:55). Breinne mostra la seva gratitud cap a Jaime quan s’acomiaden i li 

diu que “ la encontraré, por Lady Catelyn y por tí” (JT, temp.4, cap.4) fen referència a tots els 

moments que han passat junts així com a l’espasa que Jaime li ha regalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86 Traducció: En el temps que passa amb Jaime, Brienne també canvia. Aprèn a veure que el món és més 
complex. 

87 Traducció: Una dona indefensa com qualsevol altre, tot i que ella desitgi ser tractada com un home.  
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Figura 20. Taula de Valors Ètics a la que Brienne de Tarth és afí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot veure que Brienne de Tarth és un personatge molt moral, sobretot si es compara amb 

altres personatges femenins com Cersei Lannister, Catelyn o Arya Stark. Brienne desenvolupa el 

paper típic del príncep cavallerós dels contes de fades que intenta salvar a les donzelles en 

perill (Arya i sobretot Sansa) perquè així li ho han demanat. La diferència rau però en què, en 

els contes de fades, aquest cavaller és un home i a Juego de Tronos, Martín ho explica a través 

d’un personatge femení.  que a més a més el gènere li suposa en una societat com la de 

Ponent. Tot i les burles a què s’haurà d’enfrontar continua mostrant-se un dels personatges 

més morals. Se li atribueixen 14 valors positius, la majoria de valors de la temprança i la 

justícia, i només un de negatiu. 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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5.2.21. Ygritte  

Ygritte és una dona del Pueblo Libre que ha viscut més enllà del Muro durant tota la seva vida. 

Amb l’oportunitat de lluitar perquè el seu poble tingui un futur, més enllà dels perills que 

suposa l’estança tan al nord amb la presència dels Caminantes Blancos, Ygritte es veurà 

involucrada en una batalla en la qual prendrà decisions moralment qüestionables. 

 

 La dona salvatge  

El personatge d’Ygritte representa l’arquetip de la warrior – anima, és a dir, una dona forta i 

misteriosa que representa la naturalesa, el món salvatge i màgic (Frankel, 2014:64). La warrior-

anima “is the female archetype that is all things – mother, sister, lover, guardian, guide, all 

whispering within the man”88 (Frankel, 2014:65). Així, aquesta tipologia de personatge, sempre 

es troba amb l’heroi, l’ajuda i li ensenya un món desconegut. Ygritte doncs, desenvoluparà 

bàsicament aquesta funció en relació al personatge de Jon Nieve. Es tracta d’una guerrera, 

diferent a Arya i Brienne, que, a més a més de ser lluitadora, impetuosa i agressiva, té 

experiència sexual, uns valors i una relació amb els homes diferent dels dos personatges 

mencionats. Ygritte és “de un lado la tierra, la pura biología, del otro, el otro extremo: la mujer 

sabia de los griegos helenísticos” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:157). 

 

 La lluita per unes creences 

D’Ygritte cal entendre que, al ser una dona lliure, és molt diferent de les dones dels Siete 

Reinos que viuen en una societat restringida, masclista i patriarcal. Una de les grans 

divergències entre les dues societats és que, els salvatges, tal com també s’anomena el Pueblo 

Libre, defensen que la dona pot tenir relacions sexuals lliurement amb qualsevol home que ella 

desitgi i que, en aquest sentit, els sentiments no poden trobar limitacions en la moral. (Roca, 

Vilaprinyó i Cano, 2012). Igualment la dona és tractada en quasi tots els casos de manera 

igualitària a l’home i, per exemple, pot participar en les guerres, tal com ho fa Ygritte. 

D’aquesta manera el Pueblo Libre i, conseqüentment, el personatge analitzat, és afí a la 

igualtat entre homes i dones. Aquesta igualtat també la manifesten entre les persones en 

general. Així Ygritte li explica a Jon Nieve que les persones no són diferents per on hagin nascut 

o segons sota quina condició i li ofereix una nova perspectiva sobre els salvatges i el significat 

del Muro quan alegi que “llegasteis y erigisteis un gran Muro y dijisteis que eran vuestras 

tierras” (JT, temp.2, cap.7). En el mateix sentit la societat del Pueblo Libre està basada en una 

                                                           

88 Traducció: És l’arquetip femení que és totes les coses: mare, germana, amant, tutora i guia tot 
xiuxiuejant a l’home.   
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democràcia veritable, ja que el rei, Mance Rayder, ha estat escollit lliurement pel poble. Altre 

cop Ygritte torna a alliçonar a Jon Nieve quan descrigui que “nosotros no servimos a un rey de 

mierda que solo es rey porque lo fue su padre” (JT, temp.2, cap.7). Ella creu i practica aquesta 

democràcia, per això se li pot atribuir aquest valor positiu. Al creure fermament en la societat 

on viu, és inevitable que Ygritte segueixi les normes establertes per aquesta societat i, per tant, 

practiqui la polipequia. Tot això fa que, tal com diu la blogger experta en feminitat Jenna 

Sackler (2013), “Ygritte constantly reminds Jon Snow that he “know[s] nothing” and she is more 

educated in the ways of the world, be it politics, fighting, history, or sex”89 (Sackler, 2013).  

 

Ygritte lluita per aquestes idees en les quals creu fermament i hi és lleialtat. Així ho demostra 

explícitament quan Jon Nieve la traeix i ella es queda lluitant amb el Pueblo Libre. Per 

aconseguir l’objectiu del seu poble, Ygritte és valenta i no té por a lluitar i a posar la seva vida 

en perill en la batalla contra la Guardia de la Noche. Igualment mostra un esforç sostingut i 

continu en la seva tasca de perseguir la llibertat del Pueblo Libre. En aquest esforç, el qual es 

pot qualificar amb el valor del treball, és capaç d’escalar el Muro o preparar les fletxes i l’arc 

per la batalla. 

 

 La relació amb Jon Nieve 

Com s’ha comentat, la missió principal del personatge analitzat és en relació a Jon Nieve. En el  

vincle que estableixen, moltes vegades és Ygritte la que adopta la figura de l’home. Així guia a 

Jon pel Pueblo Libre, i l’ajuda a adaptar-se i que els altres l’acceptin. També canvia la concepció 

sexual que Jon tenia fins al moment. Tal com Rose Leslie, l’actriu que dóna vida al personatge 

d’Ygritte, entén “the two characters are madly in love with each other”90 (Frankel citant Leslie, 

2014:67). Però, a mesura que avança la sèrie, Ygritte va agafant un rol més femení i ingenu i Jon 

agafa el rol masculí. Ell acaba salvant-la de caure del Muro o li explica alguns dels costums de la 

gent del sud del Muro (Frankel, 2014). D’aquesta manera quan Jon Nieve l’abandona al·lega 

que “sé que te quiero, sé que me quieres pero debo irme a casa” (JT, temp.3, cap.10). Ygritte no 

suporta el dolor, la pèrdua i la traïció que això suposa i té una reacció violenta. A partir 

d’aquest moment veurem al personatge atemptar contra la vida de les persones practicant la 

prepotència: primer clavant tres fletxes a Jon Nieve quan aquest marxi, i posteriorment matant 

                                                           

89 Traducció: Ygritte recorda constantment a Jon Nieve que ell “no sap res” i que ella està més educada 
en els temes del món ja sigui de política, lluita, història o sexe. Font: 
https://feministsatlarge.wordpress.com/2013/03/14/women-of-westeros-an-introduction-to-feminism-
in-game-of-thronesa-song-of-ice-and-fire/ 

90 Traducció: els dos personatges estan bojament enamorats l’un de l’altre. 
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a persones innocents per tal de lluitar contra els Siete Reinos. Aquesta actitud completament 

violenta ve donada per l’afinitat a la iracúndia, és a dir, a la no repressió de la ràbia i la còlera. 

Una altra reafirmació d’aquesta iracúndia es pot observar quan el personatge diu que “si ese 

cuervo [Jon Nieve] sigue con vida no lo dejaré escapar” (JT, temp.4, cap.1). 

 

Figura 21. Taula de Valors Ètics a la que Ygritte és afí. 

 

 

 

 

 

 

Ygritte mostra una societat completament diferent de la dels Siete Reinos amb unes 

concepcions i ideologies més properes a les de la nostra societat. Per aquest motiu es pot  

associar molts valors positius de pau i de justícia a Ygritte, per la mentalitat que aquesta té 

gràcies a viure en el Pueblo Libre. Per contra però, Ygritte practica la prepotència i la violència, 

unes accions que aniran en augment després de la traïció de Jon Nieve, ja que es veu 

relacionada en una guerra. Així doncs trobem un personatge de moralitat grisa perqué per una 

part és afí a un total de 7 valors positius, però per l’altra serà d’allò més violenta amb 2 valors 

negatius. 

  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007).. 
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5.2.22. Petyr Baelish 

Petyr Baelish no destaca per ser un personatge fort, valent o pertanyent a una família 

poderosa sinó per la seva intel·ligència, una intel·ligència que utilitza eficaçment per 

aconseguir el seu objectiu. Baelish és un “hombre débil que se ha hecho fuerte con el dinero y 

control de la información” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:85). Així doncs aquest personatge ha 

jugat de manera magistral la seva gran virtut per escalar en el poder alhora que ha aconseguit, 

a diferència d’altres personatges, mantenir-se fins al moment en el joc de trons. Ara bé, per 

aconseguir-ho, les seves accions han estat sempre morals? Cal analitzar-les amb profunditat. 

 

 Personatge emmascarat 

Una de les característiques principals d’aquest personatge, fruit de la seva intel·ligència,  és la 

capacitat d’amagar quines són les seves verdaderes intencions. ¿Qué es lo que realmente busca 

Petyr? ¿Trabaja solo o en compañía? […] no parece servicial a ningún bando en particular, más 

bien trabaja para sí mismo y para sus propios objetivos” (Vicente Díaz, 2013). També el 

periodista Mark Staggs dictamina que “Littlefingher wears a mask of normality makes him even 

more frightening than the walkers.”91 (Staggs, 2012:150). En una conversa amb Varys, un 

personatge que també amaga hàbilment les seves intencions, Baelish rebel·la el seu objectiu: 

l’ànsia de poder i de riquesa. El personatge confessa que, tot i ser capaç de contenir la ràbia i 

còlera envers els altres i per tant ser afí al valor de la mansuetud, la seva gran ambició són dos 

valors negatius de gran altura: la vanitat, o no control de l’ambició, i la comoditat, o no control 

de l’avarícia. Petyr Baelish “sólo tiene un punto débil que, para su desgracia, puede significar 

una caída sin remedio: su gran ambición.” (Vicente Díaz, 2013). Aquesta ambició també se li 

pot atribuir el valor negatiu de la indigència que fa que no valori els béns materials i en vulgui 

més: aconseguir Harrenhal o ser Señor del Nido de Águilas en són dos exemples. 

 

La backstory del personatge ens pot ajudar a entendre el sorgiment d’aquesta ambició. Baelish 

va créixer com a pupil de la família Tully encara que nasqué en el si d’una família molt menys 

poderosa. S’enamorà de Catelyn Tully però, al ser d’una família amb pocs recursos, Hoster 

Tully, patriarca de la família Tully, mai permeté que es cases amb ella. Això li va fer veure la  

situació de desigualtat de Poniente. El ressentiment d’aquesta negació, juntament amb la 

humiliació de ser guanyat per Brandon Stark, promès de Catelyn Tully, pot haver provocat “un 

hombre doliente que aspira al poder para compensar sus debilidades y su pasado lleno de 

                                                           

91 Traducció: Meñique porta una mascara de normalitat que el fa cada vegada més temible que els 
Caminantes Blancos.  
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humillaciones personales.” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:85). El mateix Baelish afirma, en el 

capítol 5 de la segona temporada, que la venjança sempre li ha semblat la més pura de les 

motivacions. 

 

 El coneixement és poder 

Com s’ha explicat en la presentació del personatge, Baelish ha entès quines són les seves cartes 

i les ha jugat intel·ligentment. En un món on té una gran importància la força física com a font 

de poder, el personatge utilitza el coneixement i la intel·ligència. Tal com li diu Baelish a la reina 

Cersei “el conocimiento es poder” (JT, temp.2, cap.1), una concepció plantejada pel filòsof 

Francis Beacon (1561- 1626) (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014). Cersei però li respon amb una 

visió primitiva del poder, reduït únicament a la capacitat o no de matar les persones. El 

problema però, és que la reina no entén que Petyr arriba als mateixos resultats que ella, i a 

molts altres més, jugant la carta del coneixement. Així Baelish coneix els moviments de les 

grans cases utilitzant el seu càrrec de conseller de la moneda i al bordell que regenta, una altre 

gran enginy del personatge. Maquiavel (1513) ja anunciava a El Príncep que “la mejor manera 

de vencer al enemigo es facilitarle el acceso a la voluptuosidad de la carne ya que los placeres 

debilitan la voluntad” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014:80). D’aquesta manera les noies del 

bordell no només treballen com a prostitutes, sinó també extreuen informació important dels 

personatges que freqüenten el negoci. 

 

Amb Ned Stark, Baelish demostra aquesta habilitat de manipulació. Es presenta com un amic 

del Señor de Invernalia, algú amb qui es pot confiar però en realitat no és així. Tot i que Ned 

se’l creu i li explica l’interès per descobrir que li va passar a Jon Arryn, Baelish “manipulates 

Stark from the moment he arrives at King’s Landing feigning friendship”92 (Staggs,2012:144). 

Acaba doncs traint a Ned quan ja no hi té interès personal o quelcom a guanyar-hi. Peryr es 

mostra incomplidor de pactes i promeses, és a dir, deslleial també amb el rei Joffrey, quan 

conspiri per la seva mort, o amb Catelyn Stark, a la qui promet mantenir en vida al seu marit. El 

coneixement de la informació també provoca que el personatge sigui afí a l’antivalor de la 

mentida, ja que ofereix només la informació que ell vol donar a les altres persones i no la que 

es mereixen, com per exemple les temptatives de mort, maquinacions o traïcions que es poden 

produir. Petyr Baelish és intel·ligent i com ell explica “conoce tu fuerza, úsala sabiamente y un 

hombre puede valer por 10.000 mil” (JT, temp.4, cap.5). 

                                                           

92 Traducció: Manipula a Stark des del moment que aquest arriba a Desembarco del Rey simulant 
amistat. 
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 Accions inesperades 

En el primer capítol de Juego de Tronos es coneix la mort de Jon Arryn, Mano del Rey, fet que 

desencadena tota l’acció de la nissaga. Ràpidament atribuïm aquest assassinat als Lannister, ja 

que tenen motius i en són perfectament capaços. Tot i això no és fins a la quarta temporada 

que es descobreix la veritat: l’assassinat l’ha dut a terme Lysa Arryn, esposa del mateix Jon  

Arryn, únicament perquè Petyr Baelish li demanà. Baelish destaca per fer moviments 

inesperats, indesxifrables i sorprenents durant totes les temporades. “Es muy posible que 

tenga una capacidad empática y un control emocional increíble.” (Vicente Díaz, 2013). Petyr és, 

com s’ha explicat, manipulador i, per satisfer la seva gran ambició, no dubta en duu a terme 

actes immorals. Pyter és afí a la prepotència, és a dir, a l’atemptat contra la vida humana 

individual. Amb les seves pròpies mans mata a Lysa Arryn, traint tant el seu compromís de 

casament com la seva confiança i mostrant-li ingratitud després de tot el que aquesta ha 

sacrificat per ell. Tot i que no mata a Eddard Stark, provoca la sort que pateix aquest al final. 

També ordena matar al trobador que porta a Sansa fins al seu vaixell perquè aquesta escapi i, 

com s’ha dit, està involucrat en l’assassinat de Jon Arryn i el de Joffrey Baratheon. Encara que 

no és el que mata personalment als personatges, en sol ser el principal instigador, demostrant 

així que les seves vides no són de valor ni importància. En aquest sentit cal parlar de la 

prostituta Ros, una noia del bordell, a la qual Baelish maltracta tant físicament com 

psicològicament amb coaccions i amenaces i exercint la tirania, una forma de violència moral 

que es duu a terme de manera absoluta el poder contra una persona. 

 

Finalment cal mencionar que, en relació al bordell que regeix, Baelish sempre mostra una 

actitud de castedat. A diferència d’altres personatges com Cersey, Jaime o Tyrion Lannister, 

que trobaran en la sexualitat un dels seus punts dèbils, Petyr és capaç de contenir aquest 

aspecte durant les quatre temporades emeses. 
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Figura 22. Taula de Valors Ètics a la que Petyr Baelish és afí.  

 

Tot i l’anàlisi moral realitzat cal anotar que el veritable poder d’aquest personatge és la 

desconeixença dels seus actes, fet que pot provocar un desviament en l’anàlisi moral. S’han 

citat algunes de les accions més negatives de Baelish però pot haver-ne dut a terme moltes 

més que s’ignoren. Tot i això es pot extrapolar que el personatge és bàsicament immoral 

essent els valors d’injustícia i de violència moral els que més practica, un total de 9. D’altra 

banda compte amb 2 valors de temprança, que escenifiquen l’autodomini que exerceix en ell 

mateix perquè els seus actes i objectius no siguin descoberts per altres personatges. ¿Significa 

esto que Meñique no es más que una gran y elaborada faceta de Petyr Baelish?” (Vicente Díaz, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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5.2.23. Margaery Tyrell  

Margaery Tyrell és un personatge en auge a la sèrie i que segurament anirà agafant 

importància a partir de les pròximes temporades. Margaery té poca presència però a les 

primeres temporades, per la qual cosa no es tindrà una anàlisi moral extensa. Cal afegir, abans 

de començar l’anàlisi, que el personatge de Margarey és diferent en les sèries, ja que “George 

RR Martin has been quoted as stating that the Margaery Tyrell in the show is what the book 

Margaery would be in ten years’ time.”93 (Garbutt, 2014). 

 

 La femme fatale 

Margaery Tyrell és l’arquetip de la femme fatale, una noia que es presenta com innocent i 

dolça però que en realitat és la perdició dels homes (Frankel, 2014). El primer cop que apareix,  

Margaery està casada amb Rently Baratheon però, és quan arriba a Desembarco del Rey, que 

coneixerem molt millor el personatge. Margaery utilitza “her perceived innocence, youth, and 

femininity”94 (Garbutt, 2014) de manera subtil per tal d’aconseguir els seus objectius i 

manipular aquells que l’envolten. Aquest rol de femme fatale contrasta amb el de Sansa Stark, 

un personatge que realment és innocent i que es veu atrapada dins d’un joc de trons que no 

sap manejar, a diferència de Margaery. “Margaery is possibly the future Sansa, one who’s a 

player not a pawn”95 (Frankel, 2014:102). Cal pensar que aquesta compta amb la seva àvia i 

patriarca de la família Tyrell, Lady Olenna, que l’ajuda a introduir-se i a jugar a la capital. 

“Margaery ha entendido de su abuela que el papel de la mujer en la aristocracia de Poniente es 

de figurante, pero que aun así es el mejor puesto para manejar los hilos de los actores 

principales si estos son hombres” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2012:163). 

 

 La manipulació de Margarey 

Margaery té un únic objectiu, ser la única reina de tot els Siete Reinos. Desvela la seva gran 

ambició a Petyr Baelish quan li explica que “llamarte reina no te convierte en reina y si Rently 

no era un rey yo no era una reina. Yo quiero ser la reina” (JT,temp.2, cap.5). Margaery 

demostra doncs la seva afinitat a la vanitat o no control de l’ambició, i a la comoditat o no 

control de l’avarícia. Segurament ha planejat amb la seva àvia, Lady Olenna, jugar al joc de 

                                                           

93 Traducció: George RR Martin ha citat que la Margaery Tyrell de la sèrie és la Margaery del llibre d’aquí 
deu anys. Font: http://www.therainbowhub.com/feminine-power-politics-westeros-margaery-tyrell-
meta/ 

94 Traducció: Es percebuda com a innocent, jove i femenina.  

95 Traducció: Margaery és possiblement la Sansa del futur, que és jugadora i no peó.  
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trons amb aquest objectiu i la ferma intenció de guanyar. En la cerca d’aquesta victòria, 

Margaery utilitza la manipulació constantment fet que provoca que es pugui associar el 

personatge amb l’antivalor de la mentida, ja que oculta als altres personatges les seves 

veritables intencions i sentiments. D’aquesta manera intenta manipular a Rently Baratheon 

perquè tingui relacions sexuals amb ella, encara que per això hagi d’introduir al seu germà, 

Loras  Tyrell, a la relació. També amaga a Sansa els seus veritables sentiments i moviments i 

se’n fa amiga per treure’n beneficis. Però la manipulació més gran que dur a terme el 

personatge és en relació a la família Lannister, sobretot amb Joffrey Baratheon i posteriorment 

amb Tommy Baratheon, al qual s’introdueix a la seva cambra a les fosques i guanyant-se 

l’afectació del nen. Pel que fa a Joffrey, “Margaery handles him [Joffrey] expertly. In one 

episode, she subtly seduces him not by touching him (a clear mistake as a pair of prostitutes 

once proved), but instead by touching his crossbow and fantasizing about how it must feel to 

Hunt and kill”96 (Frankel, 2014:104).  

 

Margaery però, no sols vol dominar aquells aristocràtics que juguen al joc de trons, sinó també 

a la massa de població en general, perquè aquestes l’aclamin i l’estimin com a reina. 

“Margaery elige la identificación con la piedad y la discreción” (Roca, Vilaprinyó i Cano, 

2012:163), i es preocupa perquè tots els nens de l’orfenat tinguin tot allò que necessiten o per 

donar les sobres del banquet reial als més pobres de la ciutat. Aquestes accions, tot i tenir un 

caire moral positiu, estan fetes sota intencions immorals com són la indigència i la tirania. 

Alhora pressuposen la desigualtat entre els més afavorits i els que menys tenen. Cal anotar que 

el personatge viu una vida vividora i sense treballar gaudint tan sols de banquets i passejades, 

dos ambients on la veiem sovint. 

 

El personatge de Margaery contrasta ràpidament amb el de Cersei. La reina regent la veu, des 

del primer moment, com la seva rival, la qual intenta prendre-li el lloc de reina i el seu fill 

primogènit. Així “while Cersei rules through spite and fear, rejecting anything feminine that she 

cannot use to manipulate others, Margaery uses love and kindness to gain power and 

influence, and is an ambitious yet feminine woman at heart.”97 (Thomas, 2013). Cersei doncs 

                                                           

96 Traducció: Margaery maneja a Joffrey expertament. En un episodi el sedueix subtilment sense tocar-lo 
(un error clar com un parell de prostitutes han mostrat), sinó tocant la seva ballesta i fantasiejant sobre 
com s’ha de sentir al caçar i matar. 

97 Traducció: Mentre Cersei governa a través del ressentiment i la por, rebutjant qualsevol cosa femenina 
que no pugui utilitzar per manipular als altres, Margaery fa servir l’amor i la bondat per guanyar poder i 
influència i és una dona ambiciosa però femenina. Font: http://feministfiction.com/ 
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intenta convèncer a Joffrey de que el personatge té males intencions quan li expliqui que 

“Margaery Tyrell mima a los sucios huérfanos por un motivo, se viste de puta por un motivo, se 

casó con un traidor y un degenerado como Rently Baratheon por un motivo. Deberías 

preguntarte cual es el motivo” (JT, temp.3, cap.1). 

 

Figura 23. Taula de Valors Ètics a la que Margaery Tyrell és afí. 

 

Margaery Tyrell és un personatge bàsicament immoral, ja que les seves accions estan basades 

en valors de la violència moral i la cobdícia. Margaery compta doncs de 7 antivalors i 1 valor, 

fet que la situa com un personatge força immoral. L’element clau però d’aquest personatge és 

que encara no ha fet res qualificable com a completament dolent, com per exemple Cersei. No 

hi ha proves que hagi matat a ningú o hagi manat fer-ho. Tot i això, l’actriu que dóna vida al 

personatge, Natalie Dormer explica que “I am curious about how dirty her hands will get” 

98(Frankel citant a  Dormer, 2014:102). Per aquesta raó es pot dir que l’anàlisi realitzada i els 

valors atribuïts al personatge no mostren totes les accions immorals que pot arribar a realitzar. 

  

                                                           

98 Traducció: Tinc curiositat fins a quin punt serà malvada.  

Font: Elaboració pròpia a partir taula Méndez (2007). 
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5.2.24. Varys 

L’anàlisi d’un personatge com Varys és difícil i complicat per una raó fonamental: ens trobem 

davant d’un personatge que amaga perfectament quines són les seves intencions. Igual que 

Petyr Baelish, durant les diverses temporades de la sèrie ens preguntarem quines són les 

verdaderes intencions de Varys i si aquest ha participat en més accions immorals de les que pot 

semblar en un principi. Les anàlisis fetes per autors i bloggers sobre el personatge són poques i 

mostren aquesta preocupació. Així, en general es basen en suposicions i especulacions de 

possibles fets i no en les accions reals que ha dut a terme Varys. La falta de clarividència en tots 

aquests aspectes que envolten al personatge serà un escull molt important alhora de 

determinar la seva moralitat. 

 

 Protegir el regne és la veritable intenció de Varys? 

Quan Varys visita a Eddard Stark a les masmorres del castell, el Señor de Invernalia li pregunta 

per a qui treballa realment i Varys respon “al reino mi señor. Alguien debe hacerlo” (JT, temp.1, 

cap.9). En la segona temporada Varys també afirma que “las tormentas van y vienen, el pez 

grande se come al chico y yo, sigo remando” (JT, temp.2, cap.2). Així doncs, si ens creiem el que 

Varys afirma, la seva missió és mantenir un regne estable, sigui quin sigui el rei a qui hagi de 

servir. Ara bé, les accions que dur a terme confirmen el que diu amb les seves paraules? “It’s 

clear from Varys’ actions that he didn’t want the realm sprinting towards war either, or he 

wanted certain players neutralized before the continent got too far along on its war parth.”99 

(BryndenBFish, 2014). Tot i això, com s’ha dit, fins al moment només es poden analitzar les 

seves accions a partir del que se sap segur deixant de banda possibles conspiracions contra el 

tron. D’aquesta manera es pot afirmar que Varys és afí als valors de la democràcia i la 

polipequia. Se li atribueix el valor de la democràcia perquè accepta i serveix  sense recels als 

reis que han succeït en el Trono de Hierro i el de la polipequia perquè obeeix les normes 

socialment establertes siguin del rei que siguin. En general doncs, actua a favor d’intentar 

protegir el regne: parla al rei Robert de l’embaràs de Daenerys o ajuda a Tyrion a lluitar contra 

Stannis, ja que era una amenaça real. 

 

 Un acte de prepotència o molts més? 

En aquest sentit, un dels valors més immorals del personatge és la prepotència, és a dir a 

atemptar contra la vida independent dels individus. Varys practica prepotència com a mínim 

                                                           

99 Traducció: És clar que amb les accions que  Varys ha dur a terme no volia que el regne entrés en guerra 
o que abans volia neutralitzar alguns jugador. Font: https://bryndenbfish.wordpress.com/ 
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amb una persona: el bruixot que va castrar-lo. En un moment de sinceritat volguda amb Tyrion, 

Varys explica com van castrar-lo i ensenya com guarda, literalment, el bruixot, encara viu però 

amb una important degradació, dins d’una caixa. Varys està practicant un acte de violència 

física i moral contra la vida d’una persona. Tot i que aquest és l’únic moment en què es veu 

aplicar la violència per part d’aquest personatge podria no ser l’únic. En una conversa amb 

Petyr Baelish, Varys afirma que “debemos hacer a veces coses viles para proteger el reino” (JT, 

temp.1, cap.5). D’aquesta manera pot estar acceptant l’autoria de més actes immorals davant 

del seu suposat objectiu tot i que no els podem conèixer. “Estamos ante uno de los personajes 

más enigmáticos, misteriosos y calculadores de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego” 

(Vicente Díaz, 2013). Tot aquest misteri porta inevitablement a atribuir a Varys un altre 

antivalor, el de la mentida, ja que en cap moment el personatge ha ofert la veritat. 

 

Figura 24. Taula de Valors Ètics a la que Varys és afí. 

 Varys presenta enormes dificultats alhora de ser analitzat. De la quantitat de valors que ens 

ofereix la taula se li poden atribuir pocs a partir de les seves accions ja que aquestes sempre 

són sutils i no demostren les veritables intencions. Així Varys és un personatge amb poca 

implicació moral, d’allò més neutral igual que la seva posició política a el regne. Només se li 

atribueixen 2 antivalors i 2 valors. 

  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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5.2.25. Sandor Clegane 

Sandor Clegane se’ns presenta com a un guerrer fidel del rei Robert i posteriorment del rei 

Joffrey. Durant la primera temporada de la sèrie és un personatge secundari com qualsevol 

altre cavaller de la Guardia Real. És a partir de la segona temporada però que descobrim molt 

més sobre el personatge, ja que agafa un rol més protagonista i es mostren específicament les 

seves accions. Encara que a primera vista pot semblar fàcil de catalogar moralment parlant, cal 

aprofundir per ser completament justos i correctes amb les seves accions n l’àmbit moral. 

 

 L’armadura de El Perro 

El món de Juego de Tronos és un món cruel i dur pels seus habitants, un fet que porta que  

cada personatge elabori una manera pròpia i única de sobreviure en aquest univers. Sandor no 

n’és una excepció. Per això cal veure la seva backstory. El personatge no ha tingut una infància 

fàcil, ja que sempre va viure, i continua vivint, a l’ombra del seu germà Gregor Clegane, 

conegut com La Montaña. Gregor és un home de qualitats físiques extraordinàries, superiors a 

les de Sandor, i amb una maldat i violència desbordades. De petit un incident amb una joguina 

de Gregor va provocar que aquest s’enrabiés i cremés mitja cara del seu germà. A partir 

d’aquest moment Sandor va entendre que les persones que el rodejaven eren dolentes i 

malvades i els va catalogar com a  monstres (Roca, Vilaprinyó i Cano, 2014). D’aquesta manera 

afirma que “todos son asesinos. El mundo lo construyen asesinos” (JT, temp.2 cap.9) donant a 

conèixer aquesta visió fatalista i pessimista que ha adoptat. Sandor Clegane creix amb aquesta 

idea i concepció del món fet que el va provocar a decidir que  “since everyone around him was 

a monster, then he might as well be one”100 (Asoiafuniversity, 2013). Així es va anar formant 

una armadura que vesteix dia i nit i s’ha convertit amb un home cruel, dur, brusc i consumit per 

l’odi cap al seu germà i la societat en general. Sandor completa aquesta armadura amb una 

actitud “pesimista para explicar el mundo que le rodea y ha optado por dejar las cosas correr y 

vivir la vida aguantando los infortunios que se le vengan encima sin hacer nada para 

impedirlos.” (Vicente Díaz, 2013). D’aquesta manera és sempre fidel cap aquell que li dóna 

ordres sense qüestionar-se-les, ja que “¿para qué oponer resistencia? Los hombres malos 

forman parte de la sociedad y es algo que nadie puede impedirlo. El Perro es todo pasividad y 

obediencia cuando su amo le reclama” (Vicente Díaz, 2013). 

 

 

                                                           
100 Traducció: Ja que tots al seu voltant eren monstres, llavors ell també n’havia de ser un. Font: 
http://asoiafuniversity.tumblr.com/post/36164140601/the-two-faces-of-sandor-clegane 
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Amb aquesta actitud El Perro no li importa practicar la prepotència matant a totes aquelles 

persones que el rei Joffrey li ordena, ja siguin nens com Mycha, l’amic d’Arya Stark, guerrers de 

Stannis Baratheon o homes com els que intenten violar a Sansa Stark. L’assassinat acaba 

agradant a Sandor Clegane un fet que en nombroses ocasions afirma. En una d’aquestes dirà 

específicament al nou comandant de la Guardia Real que “sois igual que yo, os gusta matar” 

(JT, temp.2, cap.9). Tampoc és desagradable per ell la tirania, és a dir l’abús sobre altres 

persones i així ataca a diversos camperols per tal de robar-los-hi el menjar o la càrrega que 

porten. En totes aquestes accions violentes veurem com estan basades en la iracúndia o la falta 

de repressió de la ràbia que essent per la societat i la desigualtat entre aquells forts i que tenen 

dret a viure i aquells que no ho són. 

 

Aquesta armadura figurada sempre li fa fallida quan entre en contacte amb el foc, al qual té 

veritable pànic. És durant la lluita contra Stannis Baratheon, on anuncia a tots els que surten a 

la batalla que “si alguno muere con la espada limpia violare su puto cadáver” (JT. Temp.2, 

cap.9), que fuig quan s’encén el foc en el combat. Així aplica la deslleialtat i la desobediència 

amb el rei Joffrey i abandona la capital per la por que li suposa aquest element i afirma, 

contradient aquelles paraules anteriors, que “no me importa la Guardia Real. Ni la Ciudad. No 

me importa el rey. Me voy a algún sitio que no esté ardiendo” (JT. Temp.2, cap.9). Aquest fet 

suposa un trencament amb un valor moral positiu el qual s’havia mostrat afí durant les 

primeres dues temporades, la lleialtat. Alhora també suposa la ruptura amb la polipequia, és a 

dir l’obediència a les lleis, en aquest cas les dictades pel rei. El foc suposa per Sandor un 

monstre amb el qual no pot lluitar ni guanyar i el que li té veritable por. Mentre que durant 

totes les temporades mostra una valentia inqüestionable, el foc fa que sigui covard i 

incompleixi el deure per por a sofrir algun perjudici en la seva persona. 

 

 La relació amb les germanes Stark 

Si el foc trenca l’armadura de Clegane, Sansa Stark és l’altre element que també provoca 

aquest afecte al personatge. El Perro se sent atret per Sansa tot i que no sabem exactament 

fins a quin nivell. L’article The two faces of Sandor Clegane explica molt bé aquest sentiment 

del personatge envers Sansa Stark: “He wants to protect her. Love her, even. To save her from 

the monsters who would hurt her. But the side of Sandor that is The Hound feels something 

very different. He’s angered by Sansa’s innocence and naivete. He absolutely hates that she’s 

able to believe in goodness, something that was crushed long ago in himself. This side of him is 

also attracted to Sansa, but in a way that is destructive, that wants to possess her, to hurt her, 
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to ravage her. To crush the little bird in his jaws.”101 (Asoiafuniversity, 2012). Sansa però sent 

odi per la figura de El Perro i respon fredament a aquest instint de protecció que el personatge 

sent, enganyada per l’armadura d’aquest. És però Arya Stark, qui fa caure  l’armadura del 

personatge (Roca, Vilapinyó i Cano, 2014). Mentre que amb Sansa, Sandor si sent atret, amb 

Arya serà les circumstàncies les que provocaran la relació entre ambdós. Aquesta però 

aconsegueix arribar a estovar el seu cor i Sandor acaba sentint compassió de la seva situació 

personal i desig de protegir-la, un desig que deixa clar davant de Brienne de Tarth quan afirma 

que “si no sabéis que no hay lugar seguro para ella, no sois la idónea para cuidar de ella. Si, 

cuido de ella” (JT, temp.4, cap.10). Arya comença a trencar la mascara de Sandor Clegane, un 

personatge que no es pot veure sense aquesta armadura protectora per la imminent mort que 

li espera al final del capítol de la quarta temporada. 

 

 

Figura 25. Taula de Valors Èics a la que Sandor Clegane és afí. 

                                                           

101 Traducció: Ell la vol protegir. Estimar-la fins i tot. Per salvar-la dels monstres que li fan mal. Però el 
costat de Sanador que és El Perro sent quelcom ben diferent. Està enfadat per la innocència i la 
ingenuïtat de Sansa. Odia que sigui capaç de creure en la bondat, quelcom que li va ser aixafat fa molt 
de temps. Aquest costat d’ell també es sent atret però d’una manera destructiva, que vol fer-li mal, que 
vol posseir-la. Per aixafar-la entre les seves mandíbules.  Font: 
http://asoiafuniversity.tumblr.com/post/36164140601/the-two-faces-of-sandor-clegane 

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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 Com hem vist en la present anàlisi, el personatge mostra una moralitat basada en una actitud 

pessimista de la societat on viu. Aquest fet provoca que, per una banda, mostri afinitat a valors 

immorals de la violència (aquella que s’exerceix cap a persones individuals) però per l’altre, 

també sigui afí a valors morals relacionats amb la justícia a causa del seu passotisme. Ara bé, 

quan troba la motivació, protagonitzada per Sansa i Arya Stark, abandona aquests únics valors 

positius i s’encamina a una transformació realment profunda per trencar la seva armadura. 

Així, marcat amb el color més fosc, hi ha els valors que se li atribueixen durant les dues 

primeres temporades de la sèrie i, posteriorment, marcats amb color més clar, els valors que se 

li afegeixen al personatge a partir de la tercera temporada. Les caselles retllades són els valors 

que perd de les primeres temporades a les ultimes. D’aquesta manera Sandor Clegane compte 

amb 1 valor positiu (en un principi eren 3) i 5 negatius i és posiciona coma personatge poc 

moral. Cal diferenciar però que, en la classificació general dels personatges, Sandor Clegane no 

es pot comparar amb la immoralitat de Cersei o Tywin Lannister, ja que les motivats que els 

porten a actuar amoralment són molt més negatives que les de El Perro. 
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5.2.26. Samwell Tarly 

Samwell Tarly és un noi de la Guardia de la Noche covard, tímid i poc capacitat per la lluita que 

es veurà immers en una ambient hostil servint a la Guardia. Resoldrà moralment les situacions 

en què es trobi? 

 

 Els complexes de Samwell Tarly: El dolor com a font de bondat.  

Samwell Tarly és, com tants altres, un personatge marcat per un passat turbulent que l’afecta 

emocionalment al present. El causant d’aquest trauma és el seu pare. D’aquesta manera ens 

trobem davant d’una figura paterna que no va acceptar mai el seu fill tal com era i que el va 

menysprear bàsicament per la seva condició física. John Bradley, actor que dóna vida al 

personatge a la sèrie, explica que “he’s been so damaged by his relationship with his father, a 

figure who told him he’s worth nothing and he’ll always be worth nothing”102 (Etkin, 2014 

citant a Bradley). Ja en la seva adolescència, el pare es va negar a deixar-li l’herència i va 

amenaçar en matar-lo si no entrava a la Guardia de la Noche. Es pot assegurar doncs que 

Samwell Tarly va patir durant la seva infància i joventut maltracta psicològic per part del seu 

pare. El maltracta psicològic pot causar nombrosos complexos emocionals a les persones i 

Samwell Tarly no n’és una excepció. En diverses ocasions es sincera amb Jon Nieve, el seu 

primer amic a la Guardia, sobre el seu estat físic i la seva teòrica inutilitat. 

 

 L’evolució a la Guardia de la Noche  

Samwell arriba a la Guardia de la Noche trist i depriment a causa d’aquest maltracta psicològic. 

Mentre s’espera per a anomenar els vots de la Guardia i que aquesta li doni una funció, el fan 

practicar el combat cos a cos amb altres nois, entre ells Jon Nieve. Així la primera imatge que 

es té de Sam s’acosta a la dels altres personatges que el consideren “to be the most useless 

steward in the Night’s Watch”103 (Etkin, 2014), ja que actua amb nerviosisme, por i covardia. Al 

mateix capítol, Jon Nieve, el qual el protegirà dels abusos d’altres companys en aquests 

primers moments, afirma que “no sabes luchar, no ves bien y te dan miedo las alturas y casi 

todo probablemente. ¿Qué haces aquí Sam?” (JT, temp.1, cap.4). Però amb l’ajuda dels amics 

que l’acompanyen i una posició amb la qual es sent segur i còmode, Samwell canvia 

completament d’actitud. O potser només deixa sortir les qualitats que sempre se li havien 

                                                           

102 Traducció: Ha estat molt perjudicat per la seva relació amb el seu pare, una figura que li deia que no 
servia per res ni mai serviria per res. Font: http://www.buzzfeed.com/jaimieetkin/game-of-thrones-john-
bradley-samwell-tarley#.qyazXGRPvG 

103 Traducció: Ser el majordom més inútil de la Guadia de la Noche. Font: 
http://www.buzzfeed.com/jaimieetkin/game-of-thrones-john-bradley-samwell-tarley#.qyazXGRPvG 
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negat. D’aquesta manera “using his own intellectual pursuits and his own methods, he finds 

solutions to problems that they never even dreamed of”104 (Etkin, 2014 citant a Bradley) i és 

capaç d’enfrontar-se a diverses situacions amb un comportament moral concret.  

 

Primer de tot cal associar al personatge el valor moral de la biodúlia, és a dir el respecte per la 

integritat i salut de les persones. Sam mai mata a ningú, a excepció del Caminante Blanco el 

qual no es considera una persona. Tot i estar a la Guardia, busca altres mètodes per enfrontar-

se als problemes. En l’escena en què mata al Caminante Blanco, així com en altres posteriors, 

Sam mostra que també és afí al valor de la valentia encara que ell no s’hi consideri. Més 

endavant, en la invasió dels salvatges, reafirma aquesta valentia quan afirmi a Ellie, una 

salvatge de la qual està enamorat, que “hice una promesa de defender el Muro y es lo que 

haré” (JT, temp.4, cap.9) deixant de banda la por  que li podria fer incomplir el deure. Amb la 

mateixa afirmació Sam ens mostra que també és afí a la lleialtat. Ha fet un jurament i el seu 

deure és complir-lo. Li recorda el mateix a Jon Nieve, en un dels primers actes de valentia que 

realitza, quan surt del Castillo Negro per anar a buscar-lo i fer-lo tornar en raó sobre la fugida 

que aquest vol cometre. Amb aquesta acció també se li pot atribuir el valor de la polipequia, és 

a dir l’obediència a les lleis de la societat de la qual forma part, en aquest cas de la Guardia de 

la Noche. És també en el context de la Guardia on veurem que Sam és afí al valor del treball, 

pels nombrosos llibres que ha llegit i l’autoaprenentatge adquirit fruit d’hores de lectura a la 

biblioteca del Maestre Aemon. 

 

En la seva relació amb Ellie, Sam també ens mostra diversos valors morals que practica. En un 

primer moment, després de conèixer-la i sentir-se atret per ella, els seus companys li proposen, 

mig de broma, que se l’emporti amb ell, a la qual cosa Sam respon que “no puedo robarla. Es 

una persona, no una cabra” (JT. Temp.2, cap.2). Amb aquesta afirmació, Sam demostra que 

creu en la igualtat i la democràcia i en què totes les persones tenen dret a decidir i a viure 

segons la seva pròpia voluntat sense sentir-se forçades per altres forces majors. Encara que es 

podria pensar que, quan Sam besa a Ellie, està demostrant ser deslleial al seu jurament amb la 

Guardia, ell mateix explica que “lo interesante es que nuestros votos no son explícitos en esto” 

(JT, temp.4, cap.9) mostrant així un possible buit en la legalitat i per tant el no incompliment 

d’aquesta. Per contra segurament Sam està frenant la seva passió cosa que fa que se li 

atribueix també el valor de la castedat. 

                                                           

104 Traducció: Per mitjà de les seves capacitats intel·lectuals i els seus propis mètodes, troba solucions a 
problemes que ni hi somiaven. Font: http://www.buzzfeed.com/jaimieetkin/game-of-thrones-john-
bradley-samwell-tarley#.qyazXGRPvG 
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Finalment es poden associar els valors de la veracitat, la gratitud i la mansuetud al personatge. 

El primer se li atribueix perquè Sam no s’amaga cap tipus d’informació sinó que les comparteix. 

Quan ell i els seus companys es troben a la Colina de los Primeros Hombres, els explica el 

significat del so del corn: “Tres para Caminantes Blancos. Han pasado mil años de la única vez 

que tocaron tres” (JT, temp.2, cap.5). El segon valor, la gratitud, és justificable perquè  Sam 

ajuda amb qualsevol cosa que pugui als seus amics de la Guardia, després que aquests el 

salvessin en arribar a l’ordre. Per exemple s’ofereix a fer les feines de majordom de Jon Nieve 

perquè ell pugui anar a explorar amb Qhorin Mediamano, o ajuda al seu germà, Bran Stark, a 

travessar el Muro. Finalment també se li associa la mansuetud en referència a la repressió que 

té de la ràbia i la còlera. Així, tan sols una vegada el veiem dir una paraula malsonant: quan no 

obren la porta a Ellie. Encara que demostra que certes accions li fan ràbia, com per exemple 

que Craster tingui tantes dones, no es rebel·la contra ell com altres companys de la Guardia. 

 

Així doncs, tal com afirma Bradley, “Sam was always going to be the last person to know what 

he’s capable of”105 (Etkin, 2014 citant a Bradley). Això provoca que també sigui afí als valors de 

la discreció, la modèstia, l’austeritat i la suficiència. El personatge no té cap intenció 

d’aconseguir molts béns o grans honors (avarícia i ambició) sinó que valora allò que té i només 

desitja fer el correcte i just sense fer mal a altres persones i complint amb el deure jurat. 

 

Figura 26. Taula de Valors Ètics a la que Samwell Tarly és afí.  

                                                           

105 Traducció: Sam sempre serà l’última persona a conèixer del què és capaç de fer.  

Font: Elaboració pròpia a partir Méndez (2007). 
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Com es pot veure el condicionant físic marc profundament a Samwell Tarly i suposa la font del 

trauma que pateix i la poca creença que té en ell mateix i en les seves capacitats. 

Contràriament, aquest estat físic i el que li ha implicat al llarg de la seva vida, igual que els hi 

passa a altres personatges com Jon Nieve, Bran Stark i Brienne de Tarth, fa que es comporti 

d’una manera molt moral. Així esdevé un dels personatges més morals de la sèrie amb 15 

valors positius i cap de negatiu. Destaca també que, tot i veure’s involucrat en un conflicte 

bèl·lic, no ha matat mai a cap persona. Així doncs destaquem que la bondat i valentia de 

Samwell Tarly és clarament sorgida de les adversitats que li ha suposat ser una persona grassa 

a la societat de Poniente. 
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6.ANÀLISI DE RESULTATS 

 

Un cop realitzat l’anàlisi de cadascun dels personatges, es presenta la taula del grau de 

moralitat dels personatges de la sèrie de ficció americana Juego de Tronos, elaborada a partir 

de les dades extretes l’anàlisi moral dels personatges. Per elaborar aquesta taula primer s’ha 

omplert la taula de valors i la d’antivalors que, sumades, donen el resultat desitjat. 

 

 TAULA DE VALORS POSITIUS 

Figura 27. Taula de valors positius 
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Font: Elaboració pròpia. 
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Els personatges més morals ocupen la posició més alta perquè se’ls atribueix un gran nombre 

de valors. Així Samwell Tarly, amb 15 valors, és el que ajunta més valors morals de tota la 

taula. El segueixen Jon Nieve, Brienne de Tarth, Eddard Stark, Bran Stark, Daenerys Targaryen, 

Robb i Sansa Stark que, en general, són personatges que actuen moralment i que, en general, 

dominen els tres valors positius d’autodomini, justícia i respecte. A partir d’aquesta posició la 

moral dels personatges, la taula, comença a ser grisosa amb matisos de moralitat i 

d’immoralitat i per tant sense perfils tant definits com fins al moment. Finalment arribem als 

més immorals que només consten amb pocs valors positius o cap. En la taula següent (Figura 

28) es poden observar els antivalors i per tant les posicions dels personatges es veuen 

desplaçades respecte a l’anteior (Figura 27). 

 

 TAULA DE VALORS NEGATIUS 

Figura 28. Taula de valors negatius 
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Font: Elaboració pròpia. 
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Els personatges més immorals són aquells que es situen més avall de la taula, ja que se’ls hi 

atribueix un gran nombre d’antivalors. Així Joffrey és el personatge amb més antivalors seguit 

per Cersei i Theon Greyjoy. 

 

 TAULA DEL GRAU DE MORALITAT 

Un cop vist els valors atribuïts, tant positius com negatius, de cada personatge, s’elabora 

l’última taula que defineix el grau de moralitat dels personatges i els classifica. L’ordenació dels 

personatges va de més a menys essent així el personatge que ocupa la posició número 1 el més 

moral i el personatge que ocupa la posició número 26 el més immoral. 

 

Figura 29. Taula de classificació del grau de moralitat de la mostra.  
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Font: Elaboració pròpia. 
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Com es pot veure la classificació final no només té en compte els valors atribuïts de cada 

personatge sinó també la importància d’aquests actes, el resultat final d’aquests, etc. uns 

aspectes concrets de cada personatge que, en cada anàlisi feta, ja s’han especificat. Tot i això, a 

continuació es duen a terme alguns aclariments sobre les posicions donades. 

 

Davant l’equilibri d’antivalors atribuïts a Cersei i Theon es valora com a més immoral Cersei per 

la seva situació mental. És a dir, mentre Cersei és completament conscient de la seva posició, la 

de la seva família i del seu poder, continua comportant-se immoralment. Theon, a part de la 

seva avarícia compartida amb la reina, és una persona inestable emocionalment poc conscient 

del mal que poden arribar a fer les seves actuacions. Això justifica més el comportament de 

Theon enfront del de  Cersei i el posiciona més amunt que aquesta. 

 

Jon Nieve, Brienne de Tarth, Eddard Stark i Daenerys Targaryen són personatges que també 

plantegen una reflexió profunda per definir la seva posició en la taula de moralitat. En general, 

tot i el context bèl·lic i polític en què es troben, actuen moralment i apliquen els tres grans 

valors positius: el respecte, la justícia i l’autodomini amb alguna excepció contada esdevenint 

honestos, lleials i justos. Jon Nieve se situa primer d’entre els quatre personatges perquè els 

dos antivalors que se li atribueixen, la ingratitud i la mentida, els aplica només en relació al 

poble lliure i són de relativa alçada i poca força, és a dir de menys importància que altres. Cal 

pensar que el personatge és conscient d’aquests dos actes immorals que comet però gràcies a 

la seva actuació salva milers de vides posteriorment. A més a més consta d’una atribució de 

valors en general amb més força i poca alçada que la seva seguidora, Brienne de Tarth. Per 

contra, els personatges següents, la ja esmentada Brienne de Tarth i Eddard Strk, són molt 

similars, amb un fort sentit de la justícia, l’honor i el deure però alhora guerrers i per tant que 

cometen la prepotència. Brienne se situa primer que Eddard perquè aquest últim se li 

atribueixen dos antivalors, la prepotència i la deslleialtat, i a ella tan sols un, la prepotència. 

Finalment en aquest grup hi ha Daenerys Targaryen que, a part de tenir menys valors positius 

que els personatges superiors, també es té en compte que durant la primera temporada quasi 

no aplica cap valor positiu i només es limita a no complir valors negatius. 

 

Sansa Stark se situa davant de Robb tan sols per les conseqüències que porta a aquest últim 

l’atribució dels seus antivalors, la prepotència, la deslleialtat i la ingratitud. Així mentre que ella 

té menys valors que Robb, quan aquest és afí a la ingratitud i la deslleialtat porta a la mort a 
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milers de persones del seu exèrcit mentre que Sansa no té aquesta càrrega extra en la qual 

pensar quan apliqui un antivalor. 

 

Tyrion Lannister és un cas peculiar, ja que presenta accions morals però per contra també 

d’immorals. Es posiciona en el número 9 de la taula de valors perquè les seves accions morals 

són més nombroses que les immorals a més a més d’aplicar valors amorals sense un ordre 

establert tenint-ne de molta altura i poca força (vanitat o procacitat) i algun de més força i poca 

altura (tirania i prepotència). Cal mencionar també que, en aquest aspecte, es valora molt 

positivament que des de la seva posició de Mano del Rey actuï per salvar la població igual que 

ho fan altres governants com Eddard Stark, Daenerys Targaryen i Jon Nieve. 

 

Catelyn Stark i Jaime Lannister, aquest últim al final de la quarta temporada, són dos 

personatges que se situen a la part mitja de la taula, ja que tenen els valors positius i negatius 

equilibrats però que són completament diferents. Com s’ha analitzat Catelyn compleix valors 

morals de molta força i poca altura, bàsicament de pau, però també valors immorals alguns de 

violència i la majoria d’injustícia. Jaime per la seva banda és el número 14è perquè al principi 

de la sèrie només compleix dos valors positius, la valentia i el treball però després evoluciona i 

se li poden atribuir fins a 7 valors positius (valentia, gratitud, lleialtat, veracitat, treball, igualtat 

i biodúlia). Tot i això continua mostrant-se afí a valors negatius de violència i injustícia. 

 

Sandor Clegane i Khal Drogo són dos personatges força similars quant a comportament moral. 

Són bàsicament immorals ja que els dos compleixen valors de violència de molta força i poca 

altura, com la prepotència i la desigualtat, però també compten amb algun punt moralitat quan 

intenten aplicar la biodúlia algun cop. Aquesta afinitat a algun valor positiu solt és promocionat 

gràcies a un personatge més moral que ells. Tot i això no deixen de situar-se a la part baixa de 

la taula però se’n destaca també les seves situacions: Khal Drogo viu en una altra cultura, i 

Sandor Clegane té un conflicte de personalitat ja explicat en la seva anàlisi. 
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 CONCLUSIONS 

El punt de partida del present treball es preguntava si els personatges de Juego de Tronos i, 

concretament la seva moralitat, són un element clau del gran èxit de la sèrie. A partir de la 

classificació elaborada que defineix els personatges més morals i els més immorals de la sèrie 

Juego de Tronos, així com de l’anàlisi realitzada als 26 personatges escollits en la mostra, és 

possible treure’n diverses conclusions i respondre a la pregunta inicial que s’ha formulat en 

aquesta investigació. 

 

En primer lloc, a Juego de Tronos es poden definir tres grans grups de personatges des de la 

perspectiva moral: els bons, els dolents i els de moral dubtosa, és a dir de tons grisosos. Cal 

anotar que, a part d’alguns personatges com Joffrey, Cersei o Sam, els altres no són bons o 

dolents absoluts, o sigui solen tenir una part moral o immoral contraposada a la seva tendència 

bona o dolenta. Aquest fet els dóna una condició molt humana i, per aquesta raó són molt 

propers a l’espectador, formulant així una de les variables bàsiques per explicar l’èxit de la 

sèrie. Els personatges de Juego de Tronos no són bons, dolents o de moral dubtosa per defecte, 

és a dir no neixen ja definits i adherits a grup moral. Tots amaguen un fet que ha motivat el seu 

comportament, ja sigui un trauma d’infantesa, una condició física, psíquica o psicològica o un 

component biològic. Ningú ha nascut bo o dolent sinó que ha estat influenciat per una sèrie de 

característiques i ambients que, juntament amb la seva personalitat, l’ha definit moralment. 

Per exemple Joffrey Baratheon, el personatge més immoral de la sèrie, ha esdevingut dictador, 

antisolidari, amb poc domini, poc solidari, etc. a causa de diversos factors entre ells ser fruit de 

l’incest, rebre una mala educació i gaudir d’una ascensió al poder absolut en una edat molt 

jove (veure La personalitat de Joffrey, pag.122). Igualment passa amb la resta  dels 

personatges, dels quals destaquen Theon Greyjoy, Petyr Baelish, Cersei Lannister i Samwell 

Tarly. Aquest últim esdevé el més moral per culpa del maltracta psicològic rebut a causa del seu 

físic durant la seva infantesa. La segona variable d’èxit doncs és que els personatges tenen 

fonaments definits i clars en les seves backstorys que els determinen a esdevenir morals o 

immorals. 

 

D’altra banda, pertànyer a un grup o a un altre pot variar a mesura que avancin els 

esdeveniments de la sèrie i els personatges poden adoptar una nova moral i canviar de grup. 

Com ja s’ha vist al llarg del treball, aquesta característica és relativament nova en les 

produccions de ficció fantàstica, no només en sèries sinó també en pel·lícules, on en general 

només trobem dos grups: els bons i els dolents i els personatges que s’estableixen en cadascun 
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d’aquests grups no canvien de moral. Pensem sinó en l’obra referent en la ficció fantàstica, El 

Senyor dels Anells, on Saurón és el més dolent i Gandalf és completament bo i així ho són 

durant tota nissaga. Per contra a Juego de Tronos, Jaime Lannister i, en menys mesura, Arya 

Stark, demostren com canvien de moral al llarg de la sèrie. Jaime passa de ser dolent a tenir 

una moral grisosa tirant a bona mentre que Arya canvia, de ser bona a tenir una moral grisosa 

tirant a dolenta. La seva transformació moral es deu al creixement que tenen ambdós 

personatges, ja que, a mesura que passen capítols, han de vèncer nombroses adversitats que 

afecten no tan sols la seva vida sinó també la visió que tenen d’aquesta i per tant el seu 

posicionament moral. Així doncs, la tercera variable bàsica per explicar l’èxit de la sèrie és que 

els personatges tenen una evolució moral. 

 

Si es mira quins personatges ocupen les primeres posicions del grau de moralitat, així com 

alguns de la part alta de la classificació, podem veure que tots comparteixen una mateixa 

característica: la discapacitat física. La discapacitat física esdevé doncs un objecte motivador 

clar en els personatges de la sèrie de Juego de Tronos per convertir-se en moralment bons. Les 

burles que reben en una societat estamental i estereotipada una discapacitat causa que 

aquells que la pateixin generin la compassió pels altres i els motivi a actuar bé com Samwell 

Tarly que per culpa de la seva obesitat ha patit la burla tota la seva vida. Bran Stark que invàlid 

ha après a estimar la vida i el dret a aquesta de totes els persones i Tyrion Lannister, el 

principal personatge amb una discapacitat física, el nanisme, valora la vida més que res en el 

món i intenta ajudar a tots aquells que tenen dificultats o no són ben acceptats a la societat de 

Poniente. Jon Nieve també entra en aquest grup de discapacitat física ja que el que genera la 

seva empatia i bondat moral és la condició de bastard, un fet que no és considerat com una 

discapacitat física en la nostra societat però que en els Siete Reinos si que esdevé determinant. 

Davant d’aquest fet singular on tots els personatges moralment bons pateixen una discapacitat 

física, es pot determinar que l’empatia de George R.R. Martín cap a aquest tipus de persona és 

un fet determinant. Tal com el mateix autor explica “Tyrion might be who I want to be, but 

Sam is probably closer to who I actually am. The fat kid who likes to read books and doesn't like 

to go up a lot of stairs"106 (Hall, 2014 citant a Martín). Així amb aquesta afirmació confirma que 

la seva personalitat i condició física l’ha influenciat en l’escriptura d’aquest tipus de 

                                                           
106Traducció: Tyrion podria ser qui vull ser jo, però Sam és probablement més a prop del què soc en la 
realitat. El noi gras que li agrada llegir llibres i no li agrada pujar un munt d’escales. Font: 
www.utsandiego.com/news/2014/jul/28/george-rr-martin-comic-con/ 
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personatge, ja que, fen seva la frase de Tyrion Lannister, també afirma en una altra entrevista 

que “I’ve always had a soft spot for cripples, bastards and broken things.”107 (Carpenter, 2014). 

 

El tracte dels infants i de les dones també esdevé molt característic de la sèrie analitzada. Del 

primer col·lectiu, s’han analitzat Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark i Joffrey Baratheon. Es pot 

veure com tots els personatges infantils de Martín, menys Joffrey, han de sobreviure sols en un 

món aliè al què coneixen, un fet que els trenca els somnis que tenien fins al moment. Així tots 

ells descobriran la veritable cara de la societat de Poniente quan comencin aquesta aventura en 

solitari on no estaran guiats per cap persona sàvia com sí que sol passar a altres sèries 

fantàstiques com Narnia, amb el lleó Aslan, o el Senyor dels Anells, amb el mag Gandalf. Aquest 

fet fa que els infants, en general, corrompin la seva innocència i conseqüentment la seva moral. 

Arya n’és la màxima exponent quan esdevé una assassina per venjar els seus amics i familiars. 

La segueix Sansa que, de mica en mica, va descobrint que la seva única opció si pretén 

sobreviure és duu a terme certs actes amorals. Bran és un cas especial, ja que la seva 

discapacitat física, de la qual s’ha parlat anteriorment, li provoca un altre tipus d’evolució moral 

sumat al fet de tenir contacte amb la màgia. Per contra Joffrey Baratheon no protagonitza cap 

viatge en solitari com els altres infants i té un altre tipus de vida on no perd els progenitors ni 

marxa de casa seva. El tracte dels infants de la sèrie també destaca per ser fet des d’una visió 

molt més realista, amb problemes i inquietuds reals d’un nen d’aquesta edat que es queda sol i 

orfe a diferència dels infants de les nissagues anteriorment comentades. 

 

També el col·lectiu de les dones es tracta de manera singular. Així doncs hi ha dos tipus de 

personatges femenins adults: els que realitzaran accions que sempre van lligades a un 

personatge masculí (Cersei-Joffrey, Catelyn-Bran/Robb, Ygritte-Jon o Lysa-Pyter) i d’altra banda 

aquelles que realitzaran les accions per elles mateixes com Brienne i Daenerys. Del primer grup 

cal esmentar que aquesta relació sempre amb un personatge masculí porta a moltes dones a 

tenir una moral dubtosa i a fer accions poc amorals per culpa de l’afany de protecció de l’home 

o del trauma que els hi ha suposat la seva relació amb aquest. Així les quatre dones 

esmentades d’aquest primer grup se situaran a la meitat de la taula i Cersei en la part baixa. 

Aquestes dones,  malgrat que siguin fortes i guerreres, sobretot Catelyn i Ygritte, troben en la 

figura de l’home la seva principal perdició moral. Tot i això, a diferència d’altres sèries com per 

exemple Mujeres Desesperadas (2004), aquest tractament es fa d’una manera molt més subtil. 

                                                           
107 Traducció: Sempre he tingut debilitat pels tolits, els bastards i les coses trencades. Font: 
www.welovethisbook.com/features/george-r-r-martin-talks-game-thrones-and-writing 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
182 

 

Per contra Brienne i Daenerys són les úniques dones guerreres completes i s’igualaran al 

gènere masculí, duent a terme les accions per elles mateixes igual que els homes de la nissaga. 

Aquest tipus de dona guerrera i individualista esdevindrà quasi sempre moral essent honesta, 

justa, democràtica, solidària, etc. 

 

Fins al moment doncs és possible assegurar que tots els personatges de Martin es veuen 

altament afectats per es dimensions físiques i sociològiques definides per Ergui (2009) fet que 

fa que esdevinguin psicològicament molt complexos, així com amb un comportament ben 

argumentat i una condició moral que s’apropa molt a la realitat humana. 

 

Es troben també personatges que encara són una incògnita en la seva moralitat i objectiu, un 

fet també poc comú en les ficcions fantàstiques on sovint, des del principi, es poden qualificar 

tots els personatges en un grup moral. Varys i Margaery Tyrell són els dos dels personatges que 

amaguen les seves accions i conseqüentment si aquestes són bones o dolentes. En el cas de 

Varys per exemple no se sap com obté la informació, si utilitza mètodes poc morals, si ha 

planejat cap assassinat o si realment és lleial a un algun rei. 

 

També cal esmentar el trencament que Martín i la sèrie Juego de Tronos fa de l’estereotip del 

Rei Artur és a dir el rei bo i just amb els seus súbdits que després de guanyar la guerra 

governarà amb pau i sense conflictes durant una llarga època. A la sèrie aquest tipus d’ascens 

al poder no existeix i veurem que generalment, a excepció d’Eddard Stark, aquells que 

posseeixin un càrrec de poder, o així ho creguin, són immorals. Robert Baratheon és l’antítesi 

del rei Artur o també del rei Aragon de la trilogia del Senyor dels Anells. El seguiran Viserys 

Targaryen que, a part d’una personalitat no resolta, creu ser el legítim rei i també Tywin 

Lannister i Stannis Baratheon. Com s’ha dit Eddard Stark i Robb, el seu fill gran, en són les 

excepcions però en cap cas arribaran a igualar-se al rei Artur, ja que també cometen actes 

immorals. 

 

Es pot resumir doncs que, de la investigació realitzada,  Samwell Tarly, amb 15 valors i cap 

antivalor, és el personatge més moral essent honest, respectuós, democràtic, solidàri, etc. 

(veure valors especificats a la taula de valors ètics del personatge). El segueix Bran Stark, amb 

14 valors i cap antivalor. La primera dona més moral és Brienne de Tarth que ocupa la quarta 

posició amb 14 valors i 1 antivalor i que destaca per ser honorable i justa. Per altra banda 

Joffrey Baratheon, amb 17 antivalors i cap valor, i Cersei Lannister, amb 14 antivalors i cap valor, 
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són els personatges més immorals convertint-se en dictadors, poc solidaris i honorables com 

atributs més destacats. 

 

Arran de la classificació moral, es conclou que sense uns personatges tan complets, treballats, 

que evolucionen al llarg de la sèrie i amb unes característiques morals qüestionables que 

s’acosten a la realitat humana, diferenciant-se així d’altres personatges de nissagues 

fantàstiques, segurament no s’estaria parlant d’una sèrie tan exitosa. Si partim de la base que 

la versemblança moral dels personatges de Juego de Tronos és part de l’èxit de la sèrie amb 

aquest estudi es demostra que aquesta versemblança es basa en el comportament realista dels 

personatges. Cal pensar que l’anàlisi dels personatges es fonamenta en la taula proposada per 

Méndez (2007) una taula pensada per a persones reals i que és gairebé del tot extrapolable als 

personatges de la sèrie. Aquest  fet que demostra que aquests personatges es mouen 

bàsicament dins l’escala moral de la nostra cultura. Per aquesta raó fonamental aquests creen 

tanta empatia o rebuig entre els espectadors i propicien part de l’èxit de la sèrie. Així s’ha 

demostrat que sense un tractament moral tan complex dels personatges de Juego de Tronos 

doncs, la sèrie no tindria el mateix èxit. 
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ANNEX 1. DETALL DELS VALORS DE MÉNDEZ (2007) 

Valors positius.  

- Respecte: Consisteix en no fer mal a ningú, refrenar els instints agressius. 

o Fisiodulia: Respecte a la naturalesa així com el cos humà. 

 Eucodúlia: Respecte a la naturalesa en general i al medi ambient. 

 Genodúlia: Respecte a la sexualitat humana, a la generació i a la 

transmissió de la vida humana individual  

 Biodúlia: Respecte a la vida humana individual de cada persona.  

o Pau: Respecte a la resta d’éssers humans. 

 Igualtat: Reconèixer a totes les persones iguales entre si.  

 Democràcia: Necessitat d’una autoritat que mani perquè funcioni la 

societat. Dins d’aquest valor es considera que l’elecció lliure, sense 

pressions ni amenaces del governant és essencial en la democràcia. 

 Suficiència: Respecte per allò bàsic necessari per viure sense utilitzar-

ho amb finalitats subjectives. 

 Subsidiarietat: Relació d’ajuda que s’estableix entre òrgans de 

complexitat superior (ex. govern) amb òrgans de complexitat inferior 

(ex. ajuntament).  

- Justícia: Donar a cada persona allò que li és legítim i alhora complir amb el deure propi 

o Solidaritat: Ajudar a les persones de manera general, col·lectivament, aportant 

el què es pugui a la societat.  

 Pancracia: Capacitat de incidir activament un ciutadà normal en el 

govern mitjançant mecanismes com poden ser les eleccions. 

 Polipequia108: Obediència social a les lleis democràtiques acceptades 

per la societat sempre que aquestes no violin cap altre valor.  

 Treball: Esforç sostingut en una tasca tot i que no sigui remunerada. 

o Equitat: Donar a les persones allò que és mereixen de manera singular i 

individual.  

 Veracitat109: Dir la veritat a aquells que es mereixin la veritat i en 

qualsevol ocasió que se la mereixin. Dret a la informació.  

                                                           

108 Pancracia i Polipequia són vocables nous inventats per l’autor per evitar confusions amb altres 
paraules 

109 Nota de l’autor: La veracidad es el último valor ético que establece una obligación erga omnes, hacia 
todos los humanos (Méndez, 2007). A partir d’aquest es compleixen a títol personal i cap a una única 
persona. 
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 Lleialtat: Compliment dels contractes o pactes de tot tipus, ja siguin 

escrits o verbals.  

 Gratitud: Obligació i deure de respondre i/o compensar regals o favors 

en la manera que sigui possible. 

- Autodomini: Viure humilment, reprimint ostentacions i egoismes 

o Temprança: Moderació en el posseir o gaudir de bens o avantatges externes. 

 Mansuetud: Repressió de la ràbia i còlera envers altres (Hi ha 

moments que és justificada) 

 Castedat: Frenar la passió exagerada, la falta de control passional. 

 Valentia: Sobreposar-se a la por complint així el deure.  

o Sobrietat: Moderació en els bens interns i més íntims 

 Austeritat: Capacitat de dominar l’avarícia (desig de riqueses) 

 Modèstia: Control de posseir poders, honors, reconeixements, etc. per 

dominar l’ambició. (afalagar l’amor propi). 

 Discreció: No cridar l’atenció dels demés quan no és necessari.  

 

Valors negatius 

- Violència: Agressivitat i utilització de la força no pacifica encontra un ésser humà però 

també contra la natura i el medi ambient.  

o Violència física: Utilització de la força física en un acte d’agressivitat. 

 Contaminació: Atemptat contra el medi ambient i per tan contra tota 

la humanitat.  

 Contracepció: Atemptat contra l’espècie humana o la sexualitat 

humana com pot ser la castració. 

 Prepotència: Atemptat contra la vida independent del individu humà 

amb un abús físic del més fort contra el més dèbil.  

o Violència moral: Utilització d’altres recursos com les amenaces, injuries, la 

coacció, negació, etc. de forma agressiva i en contra una altre persona. 

 Desigualtat: Establir diferències il·lògiques entre els éssers humans. 

 Tirania: Exerció del poder de manera absoluta i autoritària. Pot ser 

d’una sola persona, o un grup de persones.  

 Indigència: No valoració i respecte dels bens materials que es tenen i 

necessitat de voler-ne més. 
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 Estatalisme: Falta d’ajuda d’òrgans socials superiors cap a òrgans 

socials inferiors. 

- Injustícia: Que manca de justícia, de donar a les persones allò que els és legítim, ja 

sigui material o social.  

o Insolidaritat: Manca de solidaritat a nivell col·lectiu.110 

 Oligarquia: Govern d’uns pocs sense capacitat d’incidir-hi o accedir-hi. 

 Desobediència: No obeir les lleis democràtiques i les autoritats 

elegides que exerceixen el poder pancraticament. 

 Garronaria: Acció de no treballar, poc constant i vividor gràcies a 

altres. 

o Parcialitat: Negació d’allò que es mereixen les persones. A nivell personal. 

 Mentida: No dir la veritat a aquells que han i mereixen saber-la 

 Deslleialtat: Incompliment de pactes, amistats, contractes, etc.  

 Ingratitud: Negació de una resposta de compensació a un acte d’una 

altre persona. 

- Incontinència: No repressió de conductes, ostentacions, bens, etc. 

o Intemperància: Falta de control i voluntat dels instints d’agressió, reproducció 

i conservació. 

 Iracúndia: Cap domini per la còlera i la ràbia envers a altres 

 Procacitat: Falta de control sobre l’instint sexual que pot portar a 

abusos sexuals, violacions, vicis, infidelitat, pederàstia o incest. 

  Covardia: Incompliment del deure per por a sofrir algun perjudici.  

o Cobdícia: Desig d’obtenir el major nombre de bens interns  

 Comoditat: Conducte de possessió de molts bens, deixar-se portar per 

l’avarícia.  

 Vanitat: Complicitat culpable de voluntat. No control de l’ambició 

 Frivolitat: Deixar-se portar pel valor de la curiositat, posar-se en 

qualsevol situació per tal de ser el centre d’atenció.  

 

 

  

                                                           

110 Preval sempre el bé comú que el particular. 
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ANNEX 2: FITXES D’ANÀLISI QUALITATIVA DELS PERSONATGES 

 

ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Fort i de constitució 
ruda. 

Alçada: Normal 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Verds Barba: Sí. Abundant 

Color dels cabells: Castanys clars Cabells: Mitja melena normalment amb algun 
recollit 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí  Resistència: Sí Coordinació:  Sí Agilitat: Sí 

Altres: Es parla de la seva habilitat durant la Guerra del Rey Robert. Mostra 
qualitats de lluita i gran habilitat amb l’espasa. Quan s’enfronta a la Guardia Real 
mata varis homes ell sol.  

ASPECTE FÍSIC Normal:  No s’especifica res al respecte 

EVOLUCIÓ FÍSICA Inexistents: Ja té gran habilitat per el cavall i la lluita 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls feta de roba de cuir i de bona qualitat. Amb un cinturó per 
l’espasa i botes altes. Quan està a Invernalia amb una capa de pell i guants. Colors 
en general foscos i marronosos.  

GESTOS I 
POSTURA 

Postura recta i segura. Amb gestos necessaris, no més del compte 

VEU 
Volum de veu: Sense vacil·lacions. Volum adequat a cada 
situació. Quan parla amb les filles o la dona més suau i per contra 
més alt quan ha de fer valdre la seva autoritat. 

To de veu: 
Greu i 
profunda 

LLENGUATGE Idioma: Llengua Comuna dels Set Regnes 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

Altres característiques de llenguatge: En tots els aspectes i situacions en què es 
troba fa servir llenguatge formal i en paraules correctes. 

 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Eddard Stark 

Sexe: Home Edat: 35 Estat: Mort 

Casa: Stark Títol: Señor de Invernalia, Guardián del Norte i Mano del Rey 

Temporades: 1a Nº de episodis en què apareix: 9 

Backstory: És el tercer de quatre fills que tenen els Stark. Creix com a pupil de Jon Arryn 

juntament amb Robert Baratheon on es fan amics. El seu pare i germà gran van ser 

assassinats per el Rey Loco Aerys II. Lluita a la Guerra del Usurpador per alliberà la seva 

germana i fer caure el rei. La salva però aquesta mort fent-li fer una promesa que turmentarà 

a Ned. Es compromet amb Catellyn Tully per estratègia militar. Es distància del ja rei Robert 

quan aquest no mostra pietat pels fills de Rhaegar que els Lannister maten. Torna a Invernalia 

on s’estableix i viu però amb un bastard. Només torna a marxar per sufocar la rebel·lió dels 

Greyjoy i s’emporta al fill petit, Theon, com a pupil. Té cinc fills i un bastard. 
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DIMENSIÓ SOCIOLOGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Casat 

FILLS 5  Fills il·legítims: 1 conegut, Jon Snow, i acollit com a part de la seva família. 

PROFESSIÓ 

1. Señor de Invernalia i Guardián del 
Norte. 

2. Mano del Rey 

Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Constant. Sempre que hi ha un problema i acudeix i és 
responsable de resoldre’l. 

Actitud laboral: Positiva, d’esforç tot i que a vegades no li agradi el que ha de fer, 
de lideratge, amb iniciativa. 

Qualificació laboral: Alta. Bon líder, amb dedicions raonades i mirant pel bé comú. 

RELIGIÓ Fe als Antics Déus Importància religiosa: Força. Va a resar. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon i després Stannis Baratheon 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Sol sortir amb 
els consellers del rei 

Amics: Amb el rei 
Robert 

Casa/Família: Amb les seves filles 
i dona. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida Tot i que és un personatge pensatiu i en general callat i previngut tota 
la seva energia la vessa en intentar dur a terme bé la seva feina i cuidar la seva 
família 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Fa cas allò que sap segur. Abans d’actuar investiga la veritat. No es 
regeix per la religiositat i les coses possibles. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Decideix tenint en compte els fets i la informació i a partir d’ells dicta el 
seu judici i actua. No es regeix per emocions ni sentiments. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Una vida planificada, que segueix les normes, el poder i les lleis 
establertes i no actua per sentiments i emocions.  

OBJECTIUS I 
FITES 

Honor Salut/Benestar per la 
família i el regne 

Descobriment de la veritat Per 
saber el que és correcte 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Evoluciona de menys a més en veure les 
injustícies i mentides. 

Alta 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Decidida, directe, segura, valenta Ètica, honorable, racional, justificativa 

Intolerant, intransigent:  en allò que no és just segons el seu judici 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: No té un gran canvi d’actitud però si que passa a 
tenir una actitud més forta quan sap la veritat de Joffrey 

Motius i raons: Troba que és una falta molt greu pel rei i per tot el poble. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors negatius 

Genodulia Biodúlia Valentia Prepotència (per tal 
d’aplicar justícia) 

Veracitat Lleialtat Modèstia 

Igualtat (Cedeix a Arya per aprendre l’espasa) 

Democràcia (a Invernalia) Treball  

Polipequia (obediència a les llei del regne i al rei)  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima, força prima Alçada: 1’65 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus 

Color dels cabells: Pèl-roja Cabells: Llargs i ondulats. Sovint Amb algun 
recollit 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Bàsica 

Resistència: Sí als llargs viatges amb cavall. No per guerres i lluites.  

Coordinació: Normal, bàsica Agilitat: Bàsica 

ASPECTE FÍSIC Normal: No se’n parla 

VESTIMENTA 

Vestit llarg de colors blaus i sense estaments. El vestit sol tenir algun detall com 
coll obert o algun penjoll. Casí sempre amb una capa o quan està a Invernalia i al 
Nord, amb abric de pell i guants. Els cabells normalment solts amb un recollit 
només a la part superior o sinó amb una única trena. 

GESTOS I 
POSTURA 

Sense massa gestos però sempre amb una postura segura sigui amb qui sigui amb 
qui parla o s’enfronta.  

VEU Volum de veu: mitjà, fort To de veu: Agut normal de dona 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Seite Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Casada (1) Viudo/a (2) 

PROGENITORS 
Destacats: Assisteix al seu funeral i parla afectivament del seu pare i plora la seva 
mor  

FILLS 5  Fills il·legítims: Cap 

PROFESSIÓ 1. Señora d’Invernalia Rang laboral: Molt alt 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Catelyn Stark 

Sexe: Dona Edat: 35 Estat: Morta 

Casa: Stark i Tully Títol: Señora de Invernalia 

Temporades: Tres Nº de episodis en què apareix: 17 

Backstory: És la filla primogènita de la casa Tully. Passa la infància a Aguasdulces. Està compromesa des 

dels 12 anys amb Brandon Stark, hereu d’Invernalia.  Petyr Baelish que sempre ha estat enamorat d’ella 

desafia a Brandon Stark però perd. Brandon Stark mort juntament amb el seu pare a mans de Aerys II el 

Rey Loco i Catelyn es casa amb Eddard Stark. Després de casar-se Ned se’n va a la Guerra i al tornà 

Catelyn ja ha tingut a Robb Stark, el fill primogènit. Ned torna amb un fill bastard, Jon Nieve que Cat 

mai li perdonarà. Al final tot i que el matrimoni és concertat s’acaben estimant, tenen 5 fills i 

esdevenen una família feliç vivint a Invernalia.  
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Dedicació a la feina: Normal. No hi ha gaires tasques abans de la declaració de 
Guerra. Catelyn però sempre es dedicarà completament a protegir els seus fills. 

Actitud laboral: Responsable. Quan es comencen a torci les coses té una actitud 
responsable i protectora i participa activament en la guerra del Nord. 

Qualificació laboral: En general bona. Sap negociar i és capaç de assistir als 
consells de Robb i tenir una opinió política.  

RELIGIÓ 

Fe als Set 

Importància religiosa: No se la veu mai resar però si que es considera una intrusa 
al bosc dels Antics Déus d’Invernalia. També fa una mena d’amulets per protegir 
els seus fills sempre que n’hi ha algun en perill.  

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon i Robb Stark (per el Nord independent) 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Negociant, en el judici contra 
Tyrion, amb Brienne the Tarth 

Casa/Família: Amb Robb, Ned, Bran, amb 
la seva germana, etc. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: Es preocupa de gastar tota l’energia en allò que l’importa, la seva 
família 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial (1) Bàsicament actua i pren atenció a aquelles coses que passen al món 
real. 

Intuïtiva (2): En certs aspectes es regeix per la intuïció: en acusar a Tyrion, 
advertint a Robb sobre el jurament trencat amb Talisa. I també quan elabora els 
amulets pels fills 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: En general molt motivada pels sentiments que viu en cada situació: la 
venjança per Bran, la ràbia per aquells que intenten atacar la seva família 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva:  Espontània i flexible, canviant segons els esdeveniments. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Salut/Benestar: Pels 
fills i Protecció 

Venjança: Per Bran i Ned Descobriment de la 
veritat 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Si Situació familiar: No haver acceptat a Jon 
Nieve 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Amb Talisa, en un moment de 
descans de la marxa on les dues parlen. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia Prepotència: amb l’esposa de Frey 
quan han matat Robb 

Igualtat: En senar- se al consell Tirania: amb Jon Nieve 

Treball Desobediència 

Valentia Deslleialtat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim  Alçada: 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus Color dels cabells: Castanys 

Cabells: Curts i arrissats Barba: Sí 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí per manejar l’espasa Agilitat: Sí 

Resistència: Si a les batalles i també a 
muntar a cavall 

Coordinació: Sí, amb la guerra, l’arc, etc. 

Altres: Té habilitat amb l’espasa i per la lluita. Mata tres salvatges ell amb l’espasa 

ASPECTE FÍSIC Molt atractiu 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls amb pell bona o cuir mentre va per Invernalia. També amb 
una capa de pell i guants per protegir-se del fred. Armadura quan està al cap de 
batalla o de vegades també en el camp militar. Botes altes i cinturó amb espasa. 

GESTOS I 
POSTURA 

Postura i gestos segurs però no molt abundants. 

VEU 

Volum de veu: Adequat a cada situació. En general sense vacil·lacions i fort quan 
és necessari. 

To de veu: To suau i serè casi sempre. Greu. 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat i Formal Altres característiques de llenguatge: Serè i tranquil també 
quan parla amb enemics. 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Quan passa a ser Señor de Invernalia i després Rey en el 
Norte.  

ESTAT CIVIL Solter (1) Casat (2) Amb Talisa 

PROGENITORS 

Amb relació Relació afectiva 

Destacats: Tot i que la seva mare el traeix no li arriba a tenir odi tot i que sí es sent 
decebut i frustrat amb la seva actitud. Sempre és el seu punt de referència però. 

FILLS 0  Fills il·legítims: Cap 

PARELLA Amb parella: Talisa a partir temp.2 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Robb Stark 

Sexe: Home Edat: 22 Estat: Mort 

Casa: Stark Títol: Señor de Invernalia, Rey en el Norte 

Temporades: Tres Nº de episodis en què apareix: 19 

Backstory: És l’hereu de la casa Stark i per tan també d’Invernalia. És concebut durant la nit de noces 

de Catelyn i Eddard. Després el seu pare marxa cap a la Guerra del Usurpador i quan torna ja ha nascut. 

Té una infància plàcida, tranquil·la i feliç. Creix amb Jon Nieve que és poc més petit que ell. Té 5 

germans. Més endavant també creix amb Theon Greyjoy que el considerarà també casi un germà. 
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PROFESSIÓ 

1. Príncep d’Invernalia 2. Senyor d’Invernalia 3.Rey en el Norte 

Rang laboral: Molt alt. Cada vegada que té una nova professió és més alt el rang 

Dedicació a la feina: Completa. Quan és l’hereu vigila als germans i és respectuós, 
quan és senyor parla i té en compte els vassalls i els mana i quan és Rei porta tot 
l’exèrcit. 

Actitud laboral: Responsable. Tot i no “voler lluitar” es la seva responsabilitat i ho 
troba just ja que al principi te una causa i un objectiu. 

Qualificació laboral: Alta. Sempre està predisposat a la feina, escolta els consells, 
etc. No tal al final de la tercera temporada. 

RELIGIÓ 

Fe als Antics Déus 

Importància religiosa: No se’l veu mai resant a diferència d’altres germans seus 
però la religió li ve de tradició familiar i es casa mitjançant aquesta. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon i ell mateix (com a rei per un Nord 
independent) 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Planejant batalles i amb els 
consellers o a Invernalia atenent 
vassalls 

Casa/Família: A Invernalia, amb en Bran 
en Theon i molt amb la seva mare. 

Intimitat: Amb Talisa 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: Es dedica al món exterior. No a la espiritualitat 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Fa cas a aquelles coses que sap del cert que són del món real i no 
intuïcions. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Tot i que voldria canviar les seves germanes per Jaime Lannister sap que 
no és lògic. Planeja tots els seus moviments bèl·lics i estratègies. 

Emocional (quan decideix casar-se amb Talisa) 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Des de petit sap que ha de ser Señor de Invernalia i fa el que 
s’espera d’ell, governar.  

OBJECTIUS I 
FITES 

Salut/Benestar: De la família i 
gent del Nord 

Venjança: Per al captura i mort del seu pare i 
família 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Autoritzaria, abusiva: Mostra als seus vassalls que ara és ell qui mana amb 
autoritat. 

Decidida, directe, segura, valenta: Quan marxa cap al sud, per enfrontar-se a la 
seva mare i trencar la promesa de casament per exemple. 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan és casa amb Talisa i no té objectiu clar 

Motius i raons: Desgastant, desanimat per la situació de no aconseguir resultats, 
etc. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia Prepotència (moderada. Quan és inevitable en 
el conflicte armat) amb Krastark 

Democràcia Polipequia Deslleialtat: a Frey 

Treball Veracitat Ingratitud: a Frey 

Valentia Mansuetud  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim, fort i atlètic Alçada: 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Negres, marrons 

Color dels cabells: Negres 

Cabells: Arrissats i fins els espatlles. Barba: Si, bigoti i barba d’una setmana 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí, per escalar el Muro, manejar l’espasa i para cops, etc.. 

Resistència: Sí, puja tot el Muro escalant 

Coordinació: Si, per esquivar enemics  

Agilitat: Sí, per muntar a cavall, pujar el Muro, etc. 

Altres: Demostra nombroses vegades les qualitats físiques. A les lluites amb espasa 
al nord del Muro, defensant el castell alhora que és capaç d’escalar el Muro en 
unes dures condicions. 

ASPECTE FÍSIC 
Molt atractiu: “Eres un joven guapo. Las chicas se sacarían los ojos por desnudarse 
contigo” (JT, Yggrite, temp.2, cap.8) 

VESTIMENTA 

Túnica fins als genolls feta amb cuir i llana de color negre. Pantalons negres de 
llana i botes de cuir negres. Amb un cinturó negre. Capa negra i guants negres. 
Quan és salvatge vesteix com els del poble lliure amb els pantalons i la jaqueta de 
pell blava  

GESTOS I 
POSTURA 

Al principi insegurs tot i que no col que la gent ho noti. A mesura que passa el 
temps a la Guardia va agafant confiança i té moviments i gestos més segurs (es va 
fent el líder). Amb Ygritte també té gestos molt poc segurs. 

VEU 

Volum de veu: Mitjà-baix, sense cridar evasivament. Quan s’ha d’imposar però 
alça la veu. 

To de veu: Normal, greu.  

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos. 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Normal (per ser un bastard i després és majordom) 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: No fer un canvi formalment però a la Guardia té més 
importància i cada vegada és converteix en una persona més líder.  

Raons: Capacitat de lideratge, valentia, comandament correcte dels altres, actitud i 
coneixements dels salvatges. 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Jon Nieve 

Sexe: Home Edat: 19 Estat: Viu 

Casa: Stark Títol: Mayordomo de la Guardia de la Noche 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 30 

Backstory: És el fill bastard, teòricament de Ned Star, engendrat durant la Guerra del Usurpador. La 

seva mare és desconeix. Creix a Invernalia on tots l’acullen molt bé menys Catelyn. Es porta molt bé 

sobretot amb Robb i Arya, amb els qui té una gran relació. Per contra Catelyn no el tracte gaire bé 

perquè la seva presència li recorda la infidelitat de Ned.  
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ESTAT CIVIL Solter 

PROGENITORS 
Amb relació (1): Només al 1r 
cap. 

Relació afectiva: amb Ned, no coneix la mare 

PARELLA Amb parella: Ygritte, durant el temps que passa amb els salvatges 

PROFESSIÓ 

1.Mayordomo de la Guardia de la 
Noche 

Rang laboral: Normal 

Dedicació a la feina: A la de majordom la necessària. A la Guardia i a lluitar una 
dedicació completa. 

Actitud laboral: Negativa al principi. Quan Sam li fa adonar de les avantatges que 
tindrà fent de majordom del Lord Comondante és més positiu.  

Qualificació laboral: Poca. No està habituat a cuinar, fregar, etc. 

RELIGIÓ 
Fe als Antics 
Déus 

Importància religiosa: Força. Quan jura els vots específicament 
ho fa amb els Antics Déus. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon i posteriorment a Stannis Baratheon 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

El Pueblo Libre 

Enemistat (1) Cordial (2) Amistosa (3) + amorosa amb Ygritte 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: A la Guardia Amics: Amb Ygritte, Sam, nois de la Guardia, etc. 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida:  Es dedica al món exterior tot i que sigui molt tímid i parli poc. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Preferència d’atenció allò que és real i un objectiu tangible. Com que 
veu els Caminantes Blancos amb els propis ulls també creu en aquests. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Sol decidir segons la seva escala de valors morals, el seu propi judici i 
sentiments. Per exemple no matar a Ygritte, comandar la defensa del Castillo 
Negro, salvar a Sam, etc.) 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Per resoldre les situacions s’adapta a la vida nova que viu. No la té 
planificada, només servir la Guardia fent el que calgui. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Protecció (Siete Reinos) Salut/Benestar Personal i pels Siete Reinos (el que la 
Guardia defensa) 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Sincera, natural, innocent 

Decidida, directe, segura, valenta 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, ser bastard Situació familiar 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Amb Sam quan parlen de si mai 
han estat amb una noia i ell explica que la raó és el seu complex de bastard. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Discreció Modèstia Ingratitud 

Valentia Castedat Genodulia Mentida 

Mansuetud Lleialtat Biodúlia  

Treball  Polipequia Democràcia  

Pancracia Suficiència Igualtat  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima Alçada: 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus 

Color dels cabells: Pèl-roja Cabells: Llargs i lligats segons la costum del 
lloc on es troba 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres: No mostra habilitats per la lluita ni per cap acció física. Qualitats bàsiques 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Malaltia: Trauma ? 

ASPECTE FÍSIC Molt atractiu: Varis personatges li diuen que té una gran bellesa. 

VESTIMENTA 
Vestit llarg amb les mànigues sempre llargues i amples al final. El vestit sol ser d’un 
únic color sol amb estampats modestos. Amb capa quan està a Invernalia. Cabells 
recollits segons el costum o influència del lloc (Invernalia, Cersei, Maergaery, etc.) 

GESTOS I 
POSTURA 

Pocs gestos. Sovint una postura poc segura que augmenta quan és maltractada per 
Joffrey. Normalment el cap mirant cap avall. Seguretat en l’últim capítol que 
apareix 

VEU Volum de veu: Alt quan crida però generalment suau i serè. To de veu: Aguda 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Quan és Señora de Invernalia perquè la seva família 
mor. 

ESTAT CIVIL Soltera (1) Casada (2) Amb Tyrion Lannister 

PROGENITORS 

Amb relació (Durant la 1a temp.) Relació afectiva 

Destacats: Tot i les baralles típiques entre pare i filla estima molt al seu pare. No té 
relació amb la seva mare a causa de la distància.  

PARELLA 
Amb parella: Promesa de Joffrey Baratheon 

Relacions estables Relacions esporàdiques/canviants 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Sansa Stark 

Sexe: Dona Edat: 15 Estat: Viva 

Casa: Stark Títol: Princesa d’Invernalia / Señora de Invernalia 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 25 

Backstory: És la primera filla noia dels Stark. Té un germà més gran i tres més petits i un germanastre. 

Viu feliçment la seva infància a Invernalia. Aprèn a ser una dama i té interès per les coses típiques 

d’aquestes: la música, el brodat, etc. Somia en prínceps, cavallers honorables i en trobar l’amor 

verdader tal com s’explica en les cançons trobadoresques. No es porta bé amb la seva germana Arya ja 

que tenen interessos totalment diferents. 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
205 

 

PROFESSIÓ 

1. Princesa d’Invernalia Rang laboral: Alt 

Dedicació a la feina: No implica casi cap funció 

Actitud laboral: Bona, responsable i molt positiva al principi. Posteriorment 
passiva 

Qualificació laboral: Bona. Coneix a la perfecció els comportaments de les dames 
per això pot sobreviure tan a la tortura psicològica que viu a la cort 

RELIGIÓ 

Fe als Antics Déus 

Importància religiosa: Molta. Potser per la seva situació és un dels personatges 
que resa més ja que amb les pregàries troba l’única sortida possible a la seva 
situació. En cert moment també confessa però que resant ningú la molesta.  

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robb Stark, tot i que amaga els seus pensaments  

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Casa/Família: Amb els seus pares i 
Arya 

Amics/enemics: Amb Joffrey, El Perro, 
Pyter, Shae, Cersei, etc. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Introvertida Dedica molta part de la seva energia a resar ja que és l’única font 
d’escapatòria per tal d’aguantar el maltracta 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Posa l’atenció a allò que és tangible tot i resar molt en cap moment 
mostra que creu en accions sobrenaturals. Mes aviat resa per desfogar-se. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Tot i tenir les emocions i sentiments a flor de pell sap controlar-les i 
actuar correctament davant Joffrey, Cersei, Tyrion, etc. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Planifica massa els esdeveniments per això se li escapen algunes 
ofertes de marxar de la capital com per exemple la de El Perro o la de Baelish 

OBJECTIUS I 
FITES 

Protecció Salut/Benestar 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Tot i que al principi no sap com actuar per aconseguir-ho. 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Sincera, natural, innocent 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan menteix perquè no jutgin a Petyr Baelish 
per haver matat a Lysa 

Motius i raons: Veu que és un dels únics que busca el seu benestar (o això creu 
ella) 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia Desigualtat 

Polipequia  

Lleialtat  

Gratitud  

Mansuetud  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima, petita i atlètica Alçada: 1’55 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Verds foscos 

Color dels cabells: Castanys Cabells: Llargs i llisos al principi amb algun 
recollit. Després curts. 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Normal 

Resistència: Sí, a viatges llargs caminant 

Coordinació: Sí, en la lluita amb espasa i amb l’arc 

Agilitat: Sí, per esmunyir-se, escapar-se  

Altres: A més de les qualitats físiques típiques d’una nena d’aquesta edat millora 
molt la coordinació i l’agilitat així com l’ús de l’espasa 

ASPECTE FÍSIC Poc atractiva Passa desapercebuda per la seva condició bruta i de indigent 

EVOLUCIÓ FÍSICA 

Inexistents  Nous coneixements adquirits 

Descripció de l’evolució física: Aprèn a fer servir l’espasa i també el Baile del Agua 
de Bravoos gràcies a les classes de Syrio Forel 

VESTIMENTA 

Al principi vestit llarg amb mànigues llargues i jaqueta de pell a Invernalia. Amb 
camisa blanca i pantalons amples quan està a la capital. Amb els cabells recollits en 
trenes. Al fugir cabells curts i roba de noi, una camisa de cuir, pantalons i un 
cinturó. 

GESTOS I 
POSTURA 

Al principi innocents, sense donar-li massa importància. Després, durant el seu 
viatge pocs però més segurs. No s’agenolla davant de Tywin Lannister com els 
altres presos.  

VEU 

Volum de veu: Veu forta i segura 

To de veu: Agut ja que encara és una nena. A mesura que avança el viatge més 
greu. 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Informal: Només formal quan ho 
requereix la situació, per exemple amb 
Tywin 

Descuidat:  Amb la família i els de la 
Guardia 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Arya Stark 

Sexe: Dona Edat: 12 Estat: Viva 

Casa: Stark Títol: Princesa d’Invernalia 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 31 

Backstory: és la tercera filla dels Stark i la segona noia. Té 5 germans i un germanastra, Jon Nive, al qual 

sempre ha considerat un germà més. Creix a Invernalia en una educació orientada completament a ser 

una donzella com per exemple brodar i cosí però el que realment li agrada, a diferència de Sansa, és la 

lluita. Sap utilitzar força bé l’arc i té habilitats de combat i exploració. 
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CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: No canvia però passa a la desconeixença fet que 
l’equipara a gent de classe social menor 

Raons: Indigència, viatge per sobreviure, noves identitats. 

ESTAT CIVIL Soltera 

PROGENITORS 
Amb relació Relació afectiva 

Destacats: Els estima, sobretot al seu pare però també si baralla quan és necessari. 

RELIGIÓ 
Fe als Antics Déus: Per tradició familiar Altres: El Dios de la Muerte (Syrio Forel) 

Importància religiosa: En alguna ocasió resa a tots els deus perquè l’ajudin. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: A ningú tot i que es posiciona a favor de la seva família i per tan 
a favor de Robb Stark i un Nord independent. 

Tipus d’afiliació: 
Lleial 

Raons: és el seu germà i la seva família 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

Hermandad Sin Estandarte i els Hombres Sin Rostro 

Cordial: Amb l’Hermendad que l’ajuda a 
fugir però que no maten a El Perro 

Amistosa: Amb Jaqe’n Hagar 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Amics/enemics: El Perro, Syrio, 
Grendy,etc 

Casa/Família: La primera temporada 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: Poca part psicològica 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Fa cas allò que sap segur, als 5 sentits. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Mata un home completament per ràbia quan sap sobre la mort del seu 
germà. Segons el moment i les emocions decideix i pren les decisions.  

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Va  allà on li és més segur, es transforma en allò que li és més segur i 
adopta la personalitat que més li convé per sobreviure. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Venjança Altres: Ser forta, independent 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Manipuladora, mentidera 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Decidida, directe, segura, valenta 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva: En la venjança 

Intolerant, intransigent 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan maten a Ned Stark i a partir d’aquí ha de 
sobreviure per ella mateixa 

Motius i raons: Es torna més agressiva i violenta per l’horror viscut. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Igualtat Prepotència 

Valentia Indigència 

Discreció Desobediència 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim Alçada: 1’20 aporx 

Color de pell: Blanca Color ulls: Marrons 

Color dels cabells: Castanys i negres 

Cabells: Llargs i llisos fins a les 
espatlles 

Barba: No 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí als braços per arrastrar-se per terra 

Resistència: No per fer esforços físics però sí alhora d’aguantar baixes 
temperatures 

Agilitat: No (si quan encara no és 
minusvàlid). 

Altres: No pot moure les cames. 

Discapacitats: Minusvàlid. No pot moure la part inferior del cos. 

ASPECTE FÍSIC Normal 

EVOLUCIÓ FÍSICA 
Inexistents  Descripció de l’evolució física: Perd condició 

física quan es queda minusvàlid 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls de color fosc sovint amb una capa ( més quan s’endinsa més 
enllà del Muro).  

GESTOS I 
POSTURA 

Pocs gestos i amb postura sempre igual ja que està sempre ho assegut o estirat tal 
com el deixen. 

VEU 
Volum de veu: Suau en general. Poques vegades alça la veu només  situacions límit 

To de veu: Agut ja que encara és un nen 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat. No diu paraules malsonants. Formal. Utilitza les formalitats 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Solter 

PROGENITORS Sense relació (2) Només 1r capítol Relació afectiva 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Brandon (Bran) Stark 

Sexe: Home Edat: 10 Estat: Viu 

Casa: Stark Títol: Cap 

Temporades: Quatre  Nº de episodis en què apareix: 21 

Backstory: És el quart fill de la família Stark, té un germà gran i un de menor i dues germanes també 

més gran que ell. També té un mig germà, Jon Nieve amb el què es porta bé. Neix i creix a Invernalia 

aprenent del Maestre Lewin i amb els seus pares i germans. És molt mogut i li encanta escalar cosa que 

la seva mare no li agrada gens que faci.  
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PARELLA Sense parella 

PROFESSIÓ 

1. Príncep d’Invernalia Rang laboral: Alt 

Dedicació a la feina: Quan està a Invernalia la dedicació va augmentant a mesura 
que els altres Stark marxen fins que ha de ser ell qui faci de Señor de Invernalia 

Actitud laboral: En general bona tot i que al ser un nen es cansa d’estudiar (quan 
és príncep) i d’atendre als abanderats (quan fa de senyor) i preferiria jugar, anar a 
cavall... 

Qualificació laboral: Poca, ja que encara és un nen però té bona actitud 

RELIGIÓ 

Fe als Antics Déus 

Importància religiosa: Molta. Diverses vegades va a veure als arbres que 
simbolitzen aquesta religió i resa. Influenciat pel seu pare. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: A Robb Stark Afiliació: Lleial 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

Salvatges i Los ninos del Bosque Amistosa 

Raons: Els dos col·lectiu, el salvatges només és Osha, l’ajuden i el protegeixen 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Amics: Amb Osha, Hodor i els 
germans Reed. 

Casa/Família: Amb Robb i el Maestre a 
Invernalia 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Introvertida: A mesura que avança es dedica més al món interior, a la religió i 
després a les visions. Al final de la primera temporada ja dóna màxima importància  
aquestes 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Intuïtiva: Fa cas allò que podria ser, al què li diuen les seves visions. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: és un nen i en moltes ocasions els seus sentiments guien les accions tot 
i que també és reflexiu i en certs moments racional (quan no deixa que el seu 
germà petit vingui amb ells més enllà del Muro). 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Quan les visions es fan constants decideix viure espontàniament i anar 
a veure al corb de 3 ulls.  

OBJECTIUS I 
FITES 

Descobriment de la veritat 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: La motivació va creixent a mesura que té més misteri 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Desconfiada, insegura, dubitativa Sincera, natural, innocent 

Decidida, directe, segura, valenta Ètica, honorable, racional, justificativa 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, ser minusvàlid  

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): En general al principi de la 
primera temporada el manifesta amb el seu mal humor amb el Mestre Luwin. En 
mica en mica ho va superant i hi acaba acceptant. 

Aparença física Qualitat física Situació familiar 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius  

Biodúlia Gratitud (a qui l’ajuda com Osha) 

Igualtat (amb Hodor, Osha i Meera Mansuetud 

Democràcia (Quan és Señor de 
Invernalia) 

Valentia (a enfrontar les situacions que 
l’ataquen, etc.) 

Polipequia Treball (fa de Señor tot i que preferiria 
jugar) 

Veracitat (sempre explica els somnis)  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim, mitja musculatura Alçada:  1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus, clars Barba: Sí 

Color dels cabells:  Rossos canosos Cabells: Curts amb certa calvície 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí, normal Resistència: Sí, en diverses batalles 

Coordinació: Sí, encara maneja 
l’espasa 

Agilitat: Sí 

Altres: Tot i l’edat mostra bones condicions físiques. Està a les batalles, munta a 
cavall i domina l’espasa. 

ASPECTE FÍSIC Poc atractiu: Al ser gran ningú fa referència al seu atractiu físic 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls de cuir negre amb cinturó per l’espasa i de màniga llarga. 
Diverses vegades també apareix amb armadura quan entra en batalla. 

GESTOS I 
POSTURA 

Mostren sempre superioritat, capacitat de lideratge i molta seguretat com a cap de 
família perquè no el qüestionin. 

VEU Volum de veu: Clara, segura i sense vacil·lacions. To de veu: Greu normal 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat:  Tot i no callar res sempre utilitza les formules 
de cortesia i mai paraules malsonants. 

Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Viudo 

FILLS 3  Fills il·legítims: Cap conegut 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Tywin Lannister 

Sexe: Home Edat:  57 Estat: Mort 

Casa: Lannister Títol: Señor de Roca Castery, Mano del Rey, Guardián de Occidente.  

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix:  22 

Backstory: Creix amb el seu pare el qual casi porta a la ruïna a la seva família i acaba boig. Quan mort 

Tywin restaura l’honor i la fortuna de la família. Guanya en combat a les cases que els havien depreciat 

i  amb 20 anys esdevé Mano del Rey d’Aerys II. Ho és durant 15 anys. Es casa amb la seva cosina Joanna 

Lannister i tenen un matrimoni feliç. Tenen tres fills. Li afecta profundament la mort de la seva esposa. 

Quan Aerys no vol casar el seu fill Raeghar amb Cersei i converteix l’hereu Jaime en Guardia Real, Tywin 

renuncia al seu càrrec. És neutral a la Guerra del Usurpador fins a la batalla final, que es posiciona a 

favor de la victòria decisiva de Robert Baratheon. Ordena assassinar l’esposa de Raeghar, Elia Martell, i 

els seus fills i casa a Cersei amb Robert. Sempre ha menyspreat a Tyrion per haver nascut nan i 

provocar la mort de la seva esposa.  
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PARELLA 
Sense parella Relacions esporàdiques/canviants: Té relació (visible) amb la 

prostituta Shae fet que fa pensar que potser en té amb altres. 

PROFESSIÓ 

1. Señor de Roca Casterly 2. Mano del Rey 

Rang laboral: Molt alt Dedicació a la feina: Completa 

Actitud laboral: Positiva, activa, totalment posat a la feina per tal d’aconseguir el 
seu objectiu de mantenir l’honor i el respecte de la família 

Qualificació laboral: Bona. Es bon estratega militar, té clar els objectius i no li sap 
greu sacrificar coses per aconseguir-ho.  

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon, Joffrey Baratheon, Tommy Baratheon 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Sol aparèixer en les reunions 
de batalla, consells, etc. 

Casa/Família: Parlant amb els seus fills. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida:  Tot l’interès rau en el món exterior. No hi ha religiositat 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Atenció allò que realment existeix i no a les coses que podrien ser 
segons l’instint.  

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DESICIONS 

Racional: Dedicions preses segons la lògica per tal d’aconseguir els seus objectius. 
Pocs sentiments i emocions ni envers els seus fills  

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Té planificada quina ha de ser la seva vida.  

OBJECTIUS I 
FITES 

Honor:  Respecte Poder 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Demostra que és 
capaç del que sigui. 

Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Autoritzaria, abusiva: en moure els fils.  

Decidida, directe, segura, valenta 

Intolerant, intransigent: Sobretot amb els seus fills quan aquests no miren per 
l’honor de la família i el cognom Lannister. 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, que en Tyrion sigui fill seu i sigui nan 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): No específicament però si amb 
els seus actes i actituds davant d’en Tyrion. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Treball Contracepció  

Valentia: no te problema per anar a la 
guerra o lluitar contra els enemics 

Prepotència: No li importa matar a la 
gent  

 Desigualtat: (Tyrion, les dones) 

 Tirania: al exercir de patriarca 

 Mentida: Secretisme en els actes 

 Deslleialtat: a tothom menys a la 
família 

 Ingratitud: Als actes de Tyrion 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima Alçada: 1’70 aprox 

Color de pell: Blanca Color ulls: Marrons 

Color dels cabells: Rossos Cabells: Llargs i ondulats 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres: No mostra cap habilitat física en cap moment, només les normals de l’edat 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Malaltia: Alcoholisme 

ASPECTE FÍSIC Molt atractiva:  Varis personatges comenten que és molt guapa 

VESTIMENTA 
Vestits llargs de roba bona amb la cintura marcada i de bona tela. Sovint de 
mànigues llargues amples i decorats amb motius florals daurats ja que els vestits 
solen ser de colors vermells. Sol anar amb una copa de vi a la mà. 

GESTOS I 
POSTURA 

Gestos i postura que demostren sempre superioritat i arrogància, tan alhora de 
seure’s a la cadira com per parlar amb els altres. Seguretat en general sempre ja 
que porta 3 guàrdies reals sempre amb ella.  

VEU 
Volum de veu: Més aviat suau però amenaçador. 
Només cridaner en la mort de Joffrey 

To de veu: Normal 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Casada (1) Viudo/a (2) 

PROGENITORS 

Amb relació Relació cordial 

Destacats: No està d’acord amb decisions que pren, per exemple amb Tyrion i 
volent-la tornar a casar. Vol tenir el respecte del seu pare.  

FILLS 3  Fills il·legítims: 3 

PARELLA Amb parella Relacions estables: Jaime Lannister/Lancel 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Cersei Lannister 

Sexe: Dona Edat: 34 Estat: Viva 

Casa: Lannister Títol: Reina de los Siete Reinos, Reina Regente. 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 31 

Backstory: Primera filla dels Lannister i bessona de Jaime Lannister. Té un altre germà, Tyrion a qui 

menysprea pel seu nanisme i per haver matat la seva mare al moment del part. Des de petita li 

interessa en Jaime. Es casa amb 19 anys amb Robert Baratheon i es converteix en la reina més jove. El 

seu matrimoni però és infeliç. Té tres fills el pare del qual és el seu germà Jaime amb qui practica 

l’incest. Odia a Robert des del moment que li diu Lyanna en la seva nit de noces.  
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PROFESSIÓ 

1.Reina dels Siete Reinos 2. Reina Regent. 

Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Normal. Nomes quan hi ha situacions extremes assisteix a 
reunions. Per exemple quan arriba el seu pare. 

Actitud laboral: Indiferent. No actua pel poble, només per la família 

Qualificació laboral: Poca. No mira pel benestar del poble 

RELIGIÓ 
Fe als Set Importància religiosa: No surt mai resant ni sembla tenir en 

gaire bona consideració als déus. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon, Joffrey Baratheon, Tommy Baratheon 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Intimitat: Amb Jaime Casa/Família: Parlant sempre amb algun familiar 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: No guarda res pel seu món interior. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Presa d’atenció al món tangible 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional:  Pren les decisions segons l’emoció del moment, els sentiment de 
protecció cap a ella i els seus fills. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Té la vida planificada. Viure com a Reina i tenir comoditats per ella i 
els seus fills 

OBJECTIUS I 
FITES 

Poder Venjança: Tyrion per haver 
“matat” a Joffrey 

Salut/Benestar 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Manipuladora, mentidera Seductora, coqueta 

Decidida, directe, segura, valenta: Per enfrontar-se amb la gent no en combat  

Desagradable, despectiva, ofensiva 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva: Sobretot quan maten a Joffrey o per trobar a 
Jaime 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, no tenir el respecte del seu pare i una mica no 
haver nascut home.  

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Sí, amb Sansa quan estan 
tancades per la batalla de Aguasnegras i amb el seu pare en una reunió que tenen.  

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

CAP Prepotència Vanitat. 

 Tirania  

 Desigualtat 

 Oligarquia 

 Desobediència 

 Garronaria 

 Mentida 

 Iracúndia 

 Procacitat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució Prim, fort i musculat. Alçada: Alt 1,75 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls. Foscos Color dels cabells: Rossos 

Cabells: Mitja melena, després llargs 
i finalment curts 

Barba: No al principi. Si quan està captiu de 
Robb Stark i no al final 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres: Està en bona forma i participa en la guerra. Moltes aptituds pel combat i 
l’espasa a més d’una gran fama. Tyrion i Brienne ho comenten. Quan perd la mà ha 
de tornar a practicar amb l’espasa i les seves aptituds en combat minven. 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Discapacitats: Manco. Es queda sense la mà dreta mentre està capturat pels Bolton 
a la tercera temporada 

ASPECTE FÍSIC Molt atractiu 

EVOLUCIÓ FÍSICA 
Descripció de l’evolució física: Comença a practicar per aprendre a fer servir 
l’espasa amb la mà esquerra quan li han tallat la dreta.  

VESTIMENTA 

Sol vestir armadura, la capa blanca i espasa quan està servint a la guàrdia reial. Amb 
túnica fins els peus, de llana i feta malbé quan està capturat pels Stark i amb 
samarreta de cotó i pantalons també de cotó quan torna a la capital després del seu 
captiveri.  

GESTOS I 
POSTURA 

Al principi de superioritat, arrogància i sarcasme. També quan el capturen i està 
amb Brienne. A partir de que li tallen la mà postura molt més encorbada, gestos 
molt menys segurs i amb temor fins que arribà a la capital on torna a ser més segur 
però abandona l’arrogància. 

VEU Volum de veu: Alt, sense vacil·lacions. To de veu: Normal - greu 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat: No diu gaires paraules 
malsonants  

Formal: Fa servir els tractaments 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Jaime Lannister 

Sexe: Home Edat: 34 Estat: Viu 

Casa: Lannister Títol: Lord Comandante de la Guardia Real 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 27 

Backstory: Segon fill dels Lannister i bessó petit de Cersei. Perd la seva mare amb 9 anys quan aquesta 

mort de part. Té un germà nan, Tyrion. Des de petit sembla que té jocs sexuals amb Cersei i estima com 

un germà a Tyrion tot i el nanisme. Amb 12 anys el porten a ser escuder d’un senyor i començarà a 

lluitar i guanyar combats. Als 15 anys és nombrat cavaller. Es fa de la Guàrdia Reial per està a prop de la 

seva germana ja que el seu pare viu allà perquè és la Mano del Rey Aerys. Es l’home més jove a ser 

nombrat Guardia Real. Per desavinences amb el rei la seva família torna a Roca Casterly i ell es queda a 

la capital. Mata el rei Aerys que havia jurat defensar per l’esquena quan aquest li demana que mati la 

seva família. Robert el perdona i l’accepta en la seva Guardia Reial. Té tres fills de l’incest amb Cersei. 
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CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Durant el captiveri no canvia 
d’estatus social de manera formal però és un presoner.  

Raons: Captiveri 

PROGENITORS 

Amb relació Relació afectiva 

Destacats:  Tot i la brutalitat del seu pare en algunes decisions i encara que no hi 
pugui està d’acord, Jaime estima la seva família i també el seu pare 

FILLS 0  Fills il·legítims: 3, fruit de l’incest amb la reina. 

PARELLA Relacions estables: Amb la seva germana Cersei únicament. 

PROFESSIÓ 

1. Lord Comandante de la Guardia Real Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Completa. Protegeix el rei i se’n va a la guerra contra els Stark 
quan aquests la declaren contra el monarca Joffrey  

Actitud laboral: Positiva. Té intenció de continuar sent de la guàrdia tot i que li 
hagin tallat la mà i aprèn a fer servir l’espasa amb l’esquerra. Només renuncia a la 
feina per salvar als seu germà Tyrion. 

Qualificació laboral: Alta. Bon domini de l’espasa i també en el camp de batalla. La 
qualificació laboral després de tallar-li la mà passa a ser normal perquè ha de tornar 
a aprendre a fer servir l’espasa amb la mà esquerra. 

RELIGIÓ 
Importància religiosa: Poca. En una ocasió diu a Catellyn Stark que els deus no 
existeixen i no són justos. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon, Joffrey Baratheon i Tommy Baratheon 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Casa/Família: Amb el 
pare i el germà 

Intimitat: Amb la 
reina Cersei 

Amics/Enemics: Amb Robb Stark i 
amb Brienne de Tarth 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: No dóna importància a la part psicològica o més espiritual de les coses 
sinó als fets materials. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Atenció allò tangible. En cert moment menysprea als deus. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Moltes de les seves decisions les pren segons els seus sentiments i no 
tan per la lògica del que està bé i el que malament (deixar lliure a Tyrion, salvar a 
Brienne, tirar a Bran de la finestra, etc.) 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Té planificat servir a la guàrdia durant tot el temps que pugui i 
defensar el rei. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Salut/Benestar personal  (quan està captiu) i 
per la família 

Passió/Amor 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora  i arrogant. Sap que la seva família és la més rica i 
creu que està en una posició superior que els demés. (2 primeres temporades) 

Decidida, directe, segura, valenta 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan li tallen la mà dreta  

Motius i raons: Es menys arrogant i menys segur. No te tanta confiança. Alhora 
Brienne li recorda què és ser un cavaller, la justícia i el protegir els dèbils  

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?:  Sí, no al principi de 
la sèrie però si a partir de que li tallen la mà 

El manifesta Sí, amb Brienne 
quan està al bany. 

Aparença física pèrdua 
de la mà dreta 

Qualitat física: No poder 
fer servir bé l’espasa. 

Cultural: Ser nombrat el 
Matareyes 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia (3r temp.) Veracitat (3r temp.) Prepotència (1ra i 2na temp.) 

Igualtat: Amb 
Tiryon i 3r temp. 

Gratitud (A partir 3r 
temp.) 

Desigualtat (1ra i 
2na temp.) 

Procacitat 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
216 

 

Lleialtat (3r temp.) Valentia Treball Desobediència (1ra i 2na temp.) 

 

ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim i de nanisme Alçada: 1’50 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus Color dels cabells: Rossos 

Cabells: Al principi més curts i 
després més llargs 

Barba: No al principi i una mica al final 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Poca Resistència: Normal-poca 

Coordinació: Normal Agilitat: Poca 

Altres: Poques qualitats físiques i completament inútils per la lluita. Tot i això 
sobreviu a dues batalles però més aviat gràcies a la sort 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Discapacitats: “Nanisme” considerat discapacitat en la sèrie 

Ferides: A partir de la tercera temporada una cicatriu a la cara 

ASPECTE FÍSIC 
Poc atractiu: És menyspreat pel seu aspecte físic tot i que Shae l’acaba trobant 
atractiu 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls de cuir amb mànigues llargues i botes. De colors foscos, 
negres i marrons. Amb motius o alguna decoració com un cinturó prim. També 
porta varis anells. Amb armadura quan és el camp de batalla. 

GESTOS I 
POSTURA 

Postura segura en general. No tan quan està amb els seus pares. No fa gaires gestos 

VEU Volum de veu: Normal. Sense ser cridaner To de veu: Greu 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos ESTIL: Acurat i Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Quan passa a ser Mano del Rey té una posició més alta 
que quan només és germà de la reina i oncle del rei. 

ESTAT CIVIL Solter (1) Casat (2)  Amb Sansa Stark 

PROGENITORS 
Amb relació Relació cordial (1) Relació d’odi (2) 

Destacats: El pare sempre l’ha odiat i finalment Tyrion també l’acabarà odiant . 

PARELLA Amb parella Relacions estables: Shae, la prostituta. 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Tyrion Lannister 

Sexe: Home Edat: 26 Estat: Viu 

Casa: Lannister Títol: Mano del Rey i  Consejero de la moneda 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 33 

Backstory: La seva mare mort quan dóna llum. Neix amb nanisme i odiat pel seu pare i la seva germana. 

Es casa amb una prostituta als 17 anys perquè s’hi enamora però en realitat la noia estava comprada pel 

seu germà i tot estava preparat perquè ell deixes de ser verge. La noia està amb tots els soldats del seu 

pare i aquest li fa mirar tot per fer-li veure que és una prostituta. El seu pare no el deixa viatjar i conèixer 

món al se jove com si que havia fet amb els seus germans. Viu entre Desembarco del Rey i Roca Casterly. 
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PROFESSIÓ 

1.Mano del Rey 2. Consejero de la moneda 

Rang laboral: Molt alt. 

Dedicació a la feina: Casi bé la major part del temps s’hi dedica (a Mano del Rey) 
menys quan és Consejero de la Moneda. 

Actitud laboral: Positiva. Tot i les dificultats que es troba i la gent que li vol mal no 
defalleix.  

Qualificació laboral: Bona en els dos càrrecs gràcies a la seva astúcia i 
intel·ligència. Sent Mano però serà molt millor ja que és capaç de salvar la ciutat. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon, Joffrey Baratheon i Tommy Baratheon 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

El Clan de los Grajos de Piedra de las Montañas de la Luna 

Cordial: Relació d’interessos per els dues parts. 

Raons: Tyrion per salvar-se de que l’ataquin i el Clan per aconseguir diners i 
riquesa per ells. Acaben anant junts a una batalla contra Robb Stark 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Fent de Mano del Rey, al 
consell 

Casa/Família: Pare, germans i nebots 

Intimitat: Amb Shae i Sansa Amics o enemics:  A la guerra, amb els 
Tully, al Muro, amb el príncep Martell, etc. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: No es guarda les coses pel seu món interior sinó que ho externalitat 
tot 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Atén a aquelles coses que són visibles i no a intuïcions.  

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Presa de decisions segons la raó lògica dels esdeveniments sobretot 
quan és Mano del Rey.  

Emocional: L’última decisió de matar a Shae i a Tywin és totalment emocional. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: No té planificat la vida. Es mou de manera espontània segons el 
moment i la situació en què és troba. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Respecte: Per part del pare Salut/Benestar Passió/Amor 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Sobretot del respecte i 
l’amor 

Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Manipuladora, mentidera 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Decidida, directe, segura, valenta 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan és sentenciat a mort té una visió fatalista 

COMPLEXOS 
Pateix algun tipus de complex?: Sí, nanisme i posteriorment cicatriu a la cara 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Amb Shae i el seu pare 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia Veracitat Mansuetud Prepotència (quan mata a Sahe i Tywin) 

Igualtat Lleialtat Valentia Garronaria Procacitat 

Polipequia Gratitud Iracúndia (quan mata a Sahe i Tywin) 

 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
218 

 

 

ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Robust, gras i amb una 
gran panxa. 

Alçada: Normal. 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca-rosada 
(normalment per efecte del vi) 

Color ulls: Marrons 

Color dels cabells: Negres amb canes abundants 

Cabells: Mitja melena i ondulats Barba: Sí. Frondosa i amb moltes canes 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Qualitats físiques extraordinàries: No demostra grans qualitats però és capaç de 
anar de caça. Es suposa que ha anat perdent les grans qualitats amb el temps i la 
beguda. Si que es parla que abans era molt atlètic. 

Altres: En una ocasió vol lluitar en el torneig però s’adona que ha perdut qualitat 
física i que ara està relativament gras. 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Malaltia: Alcoholisme 

ASPECTE FÍSIC Normal 

VESTIMENTA 

Túnica fins els genolls feta amb roba de cuir quan està de caça i amb roba més 
bona quan està a Desembarco del Rey. Amb capa de pell quan està a Invernalia. 
Poques vegades porta corona. No porta mai armadura ni quan va a caçar. Colors 
foscos però més varietat que altres personatges 

GESTOS I 
POSTURA 

Bruscos, sense cap cura.  Moviments amb les mans. Postura descuidada i poc 
formal. Normalment si està assegut està recolzat amb aire despreocupat. 

VEU Volum de veu: Alta, forta i sense vacil·lacions To de veu: Greu i profunda 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Set Regnes 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Descuidat i Informal 

Altres característiques de llenguatge: Al ser rei i despreocupat no es cuida pel 
llenguatge. Diu moltes paraules malsonants sigui quin sigui el context 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Robert Baratheon 

Sexe: Home Edat:  36  Estat:  Mort 

Casa: Baratheon Títol: Rey de los Ándalos y los Primeros Hombres. Senyor de los Siete 

Reinos y Protector del reino. Señor de Bastión de Tormentas. 

Temporades: Primera Nº de episodis en què apareix: 7 

Backstory: Fill primogènit dels Baratheon, coneix a Ned quan és jove ja que els dos creixen al 

Valle de Arryn sent pupils de Jon Arryn. Es fan amics. Es promet a Lyanna Stark però Rhaegar Targaryen 

la segresta fet que desencadenarà la Guerra del Usurpador. Guanya a Rhaegar, mata al Rey Loco però 

Lyanna també mort. Es distància de Ned quan mata els fills de Rhaegar sense compassió. Tornaran a ser 

amics amb el temps. Es casa amb Cersei Lannister en un matrimoni concertat i accedeix a ser rei. 

Durant la nit de noces diu Lyanna a Cersei. Jon Arryn es converteix en la Mano del Rey que, juntament 

amb els consellers, mantenen el regne mentre Robert cau en el beure, la caça, l’excés i les dones. Atura 

la Rebel·lió Greyjoy.  
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ESTAT CIVIL Casat 

FILLS 
3: Realment però que no son seus. 

Fills il·legítims: Molts. Dos de coneguts: Grendy i un nadó. 

PARELLA Relacions esporàdiques/canviants: Amb prostitutes. 

PROFESSIÓ 

1.Rei Rang laboral: El més alt possible de tots  

Dedicació a la feina: Molt poca. Falta a casi tots els consells. Varis cops confessa 
que no li agrada fer de rei  

Actitud laboral: Negativa i en passa força Qualificació laboral: Poca 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Festiu A banquets, caseries, jocs.. Casa/Família. Amb Cersei o al castell 

Amics: Amb Ned Stark 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: Tota la seva energia la vessa cap a fora. Per això també té tants vicis 
ja que no es queda res per ell 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: No mostra mai cap interès per allò que no es realment, en canvi si per 
tot allò material. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Casi sempre pren les decisions segons el seu estat temperamental del 
moment. En diverses ocasions es penedeix de fer les coses sense pensar-les (Fer 
fora a Ned o pegar a Cersei) 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: No es preocupa gens pel futur. No viu de manera planificada. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Altres: Benestars terrenals. Sense objectius a llarg termini 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora: Tot i no lluitar el seu llenguatge es 
constantment violent i amenaçador. 

Autoritzaria, abusiva: Es el rei i és conscient del seu poder i estatus. 

Decidida, directe, segura, valenta 

Desagradable, despectiva, ofensiva 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: No hi ha canvis d’actitud. 

Motius i raons: Frustració, cansament de càrrec i poca motivació. 

COMPLEXOS Pateix algun tipus de complex?: No. Se’n riu del fet de ser gras. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors negatius 

Biodúlia Prepotència (A Cersei, una ocasió) 

 Desigualtat (Lannister, escuder...) 

 Garronaria (beu, menja, caça) 

 Deslleialtat ( en el matrimoni) 

 Ingratitud (poca gratitud als 
consellers, súbdits, escuder...) 

 Procacitat (vida sexual molt activa) 

 Comoditat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim Alçada: 1’60 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus clars 

Color dels cabells: Rossos Cabells: Curts Barba: No 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres: Té les qualitats físiques pròpies de l’edat però no en té de destacables i 
treballades. Poca habilitat amb l’espasa ja que Arya Stark el guanya abans que 
aquesta li comencin a donar classes  

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Malaltia: Possible trastorn psicològic  

ASPECTE FÍSIC Normal 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls normalment de màniga llarga i amb cinturó o algun detall. 
Casi sempre us del color granat amb estampats. No sol portà capa i si sol portar la 
corona a diferència del seu pare. 

GESTOS I 
POSTURA 

S’asseu amb superioritat al Trono de Hierro amb l’esquena recolzada endarrere. 
Normalment gestos segurs. No tan quan no està en un ambient segur o es sent 
desprotegit. Força senyalització amb les mans per manar. 

VEU 
Volum de veu: En general 
cridaner 

To de veu: Aguda, encara una mica veu de nen 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Pas de ser Príncep a Rei  

ESTAT CIVIL 
Solter(1): Està dos vegades 
220promès. 

Casat(2): Durant molt poc temps. 

PROGENITORS 

Amb relació Relació afectiva (Cersei), cordial (Robert) 

Destacats: Tot i tenir una relació afectiva, amb l’ascens al poder comença a 
menysprear la seva mare amb comentaris ofensius. Amb Robert té una relació més 
freda, tot i que plora quan aquest mor, només se’ls veu junts en dues escenes. 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Joffrey Baratheon 

Sexe: Home Edat: 16 Estat: Mort 

Casa: Baratheon/Lannister Títol:  Rey de los Ándalos y los Rhoynar y los Primeros 

Hombres. Señor de los 7 Reinos y Protector del Reino 

Temporades:  Quatre Nº de episodis en què apareix: 18 

Backstory:  Neix a Desembarco del Rey i és presentat com l’hereu al tron fill de Robert Baratheon però 

en realitat és fill de Jaime Lannister i Cersei Lannister. Creix malcriat i amb tots els luxes per la seva 

condició de príncep així com enmig d’un clima de violència. El seu pare, a diferència de la seva mare, no 

li fa massa cas. Té dos germans més.  
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PARELLA 
Sense parella Relacions esporàdiques/canviants: 

comportament sadomasoquista.  

PROFESSIÓ 

1. Príncep  2. Rei Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Poca, tot i això més que el seu pare. No assisteix a tots els 
consells del rei i després es queixa que no se’n assabenta. Si que està present en 
les decisions importants a la cort davant tothom. No està en canvi en el camp de 
batalla 

Actitud laboral: Despectiva, autoritària. També mostra falta d’actitud i autoritat en 
els moments que més es necessita com en la batalla contra Stannis Baratheon 

Qualificació laboral: Nul·la. No està preparat per assolir aquest càrrec. Intenta 
manar sense tenir en compte les circumstàncies i les persones i de manera egoista. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: A Robert Baratheon i a ell mateix 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: En el tron i a la guerra Casa/Família: Al palau amb Sansa, Cersei, 
Margaery, etc. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida:  Tota l’energia vessada cap a fora. No es guarda res, ni la ràbia, per 
ell. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Allò que veu amb el 5 sentits és el que fa cas. No religió ni res intuïtiu 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Segons el que ell sent i creu, decideix els seus actes. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: En relació a la presa de decisions emocional 

OBJECTIUS I 
FITES 

Venjança; Aquells que creu que no l’obeeixen Poder: No en té prou 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora: Des de que és rei és una constant.  

Manipuladora, mentidera:  En el primer succés amb les germanes Stark 

Autoritzaria, abusiva Desagradable, despectiva, ofensiva 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva: Amb Sansa 

Intolerant, intransigent:  Amb els que no li fan cas com a rei. 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: En la presència de Robert, Joffrey es fa petit.  

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

CAP Prepotència Deslleialtat 

 Desigualtat Ingratitud 

 Desobediència Iracúndia 

 Mentida Covardia 

 Procacitat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim  Alçada:  1’70 aprox. 

Color de pell: Blanc Color ulls: Marrons 

Color dels cabells: Negres canosos  Cabells: Curts amb entrades 

Barba: Sí, de 4-5 dies molt canosa 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres:  El Cavallero de la Cebolla el qualifica com a “diestro en batalla”. Ho 
comprovem quan entre en combat a la capital, esquiva amb agilitat les pedres, 
utilitza amb força l’espasa, etc. 

ASPECTE FÍSIC 
Normal: No es parla del seu atractiu però si del seu caràcter que, al ser tan fred, 
li treu tot el possible atractiu. 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls feta amb roba resistent que sembla cuir. Mànigues llargues 
i colors foscos. Amb armadura al camp de batalla 

GESTOS I POSTURA 
Sempre posat seriós, molt dret i amb mirada perduda a l’horitzó. Sense casi cap 
gest ni moviment de cap.  

VEU 
Volum de veu: Serena sense alterar-se per res tampoc 
quan parla de quelcom agreujant.  

To de veu: Greu 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat i Formal Altres característiques de llenguatge: és molt poc parlador 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Casat 

FILLS 1   Fills il·legítims: Cap conegut 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Stannis Baratheon 

Sexe: Home Edat: 35 Estat: Viu 

Casa: Baratheon Títol: Señor de Rocadragon,  Rey de los Àndalos, los Thoynar y los Primeros 

Hombres. Señor de los Siete Reinos y Protector del Reino (Autoproclamat) 

Temporades: 2na, 3ra i 4ta Nº de episodis en què apareix: 15 

Backstory: Es el segon fill de la casa Baratheon. Té dos germans. Perd els pares amb tretze anys en un 

accident de vaixell. Es famós per les seves batalles i victòries a la Rebelión de Robert que van ser claus 

per guanyar la guerra. Supera el setge a Bastión de Tormentas gràcies a les cebes que el contrabandista 

NOM li portà. Aquest posteriorment es convertirà en un fidel seguidor. Obté Rocadragón en 

recompensa a la seva fidelitat i lluita al cantó de Robert. Troba insultant però que Rently es quedi 

Bastión de Tormentas. Es casa amb Selyne Florent amb qui té una filla que té psioriagris, una malaltia 

que li provoca tenir mitja cara deformada amb escames. No té massa relació amb la seva dona i manté 

la filla tancada a una torre del castell. Es passa a la religió del Señor de Luz quan coneix Melissandre, la 

Sacerdotessa i aquesta el convenç que serà el pròxim rei legítim. 
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PARELLA 
Sense parella Relacions esporàdiques/canviants: 

Amb Melissandre una vegada. 

PROFESSIÓ 

1.Comendant de les tropes Baratheon Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Completa i absoluta. Només es dedica a la feina 

Actitud laboral: Pensativa i activa alhora 

Qualificació laboral: Molt bona. Es un bon estratega militar amb experiència. 

RELIGIÓ 

Fe al Déu de la Llum 

Importància religiosa: Molta per la gran influència que exerceix la sacerdotessa. 
La religió està present en els seus plans i estratègies. Algun cop es mostra asèptic 
però aviat es torna a convèncer després d’un fet que li demostri l’existència del 
Déu. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon i posteriorment a ell mateix.  

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

Contrabandistes i pirates 

Cordial Raons: Relació de conveniència perquè l’ajudin en la lluita contra Joffrey 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina:  En reunions i plans 
d’estratègia 

Casa/Família: A Rocadragón amb els seus 
familiars i amics (Melissandre, la dona, etc) 

Solitud 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Introvertida :  Es molt pensatiu i moltes coses no les comparteix amb els altres. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Intuïtiva: Influït per Melissandre acaba fent cas de les coses que podrien ser com 
el Déu de Llum en primer lloc 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: No és gens emocional sinó que racionalitza i amaga els seus sentiments 
i medita sempre les decisions.  

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora.  Abans de qualsevol acció aquesta sempre és pensada 
acuradament. Sobretot les accions militars. 

OBJECTIUS I FITES Ascens professional Poder 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Hi dedica tot el 
temps.  

Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS DAVANT 
LA VIDA 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Decidida, directe, segura, valenta 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva (En certs moments amb la religió) 

Intolerant, intransigent: Amb allò que creu. 

CANVIS D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan té com a objectiu convertir-se en rei i es 
veu influenciat per Melissandre 

Motius i raons: Creu que li és legítim ser rei i això el portarà a les contradiccions 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Polipequia Prepotència (a partir de la mort de 
Robert) 

Treball Desigualtat (Filla tancada per malaltia) 

Lleialtat (fins que Robert mort) Deslleialtat (A la seva dona a través de 
la infidelitat amb Melissandre) 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima i petita Alçada: 1’60 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus-verds 

Color dels cabells: Rossos-platejats 
molt clars 

Cabells: Llargs i ondulats, normalment 
lligats 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Resistència: Per aguantar grans cavalcades, calor del desert. 

Qualitats físiques extraordinàries: Resistència al foc, no és crema hi és immune 

Altres: Té l’agilitat i la coordinació d’una persona jova. No s’avaluen les seves 
qualitats en un context de lluita sinó més aviat perquè resisteix i s’adapta al 
nomadisme i a la calor del desert 

ASPECTE FÍSIC 
Molt atractiu: Varis cops li diuen que és un menyspreu que es quedi viuda tan 
jove. Khal Drogo també l’accepta perquè l’atrau físicament.  

VESTIMENTA 

Vestits llargs senzills sense mànigues i d’una sola peça. De colors clars. Després 
vestida com una Dothraki. Per entrar a la pira funerària torna a portar un vestit 
senzill. Després es vesteix amb vestits de les ciutats que conquereix. Vestits senzills 
però o amb algun motiu o amb algun tipus d’escot. 

GESTOS I 
POSTURA 

Al principi molt insegurs. Es mou amb por. Quan en el Khalassar té més confiança 
adopta una posició més recte i segura. Quan comença a conquistar ciutats amb el 
cap ben alt, recte i molt segura 

VEU 

Volum de veu: No té por a alçar la veu per tal que li facin cas. Es creu la seva 
posició de reina 

To de veu: Suau amb el seu germà o amb Khal Drogo. Aguda i forta quan cal i 
contra els enemics 

LLENGUATGE 
Idioma: Llengua comuna dels Siete 
Reinos 

Altres idiomes parlats: Dothraki, Alto 
Valyrio 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

Altres característiques de llenguatge: Fins i tot quan altres li parlen malament, per 
exemple Los Segundos Hijos, ella respon amb un llenguatge formal i acurat però 
sense deixar d’amenaçar-los. 

 

 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Daenerys Targaryen 

Sexe: Dona Edat: 19 Estat: Viva 

Casa: Targaryen Títol: Khalessi, Reina de Meereen 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 31 

Backstory: És la setena i última filla del Rei Loco Aerys II Targaryen. Neix a Rocadragón durant una 

tempesta. La seva mare mort del part. Amb la caiguda del seu pare del tron ella i el seu germà Viserys 

s’exilien de Ponent amb l’ajuda de Ser Willem Darry que els porta a Bravoos. En els següents anys van 

per les diverses ciutats lliures buscant recolzament. Es queden a Pentos a casa de  Illyrio Mopatis que 

recolza la seva causa fins que Mopatis i Viserys arrenguen el casament de Daenerys amb un poderós 

Khal dels Dothraki. 
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DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: A qualsevol lloc que s’estableix acaba aconseguint la 
classe social més alta possible.  

ESTAT CIVIL Casada (1) Viudo/a (2) 

FILLS 0 + (un fill nonat) Fills il·legítims:  Cap 

PARELLA 
Sense parella Relacions esporàdiques/canviants: Només una 

vegada amb Dario dels Segundos Hijos 

PROFESSIÓ 

1. Khalessi dels Dothraki 2. Reina de Meereen 

Rang laboral: Molt alt Dedicació a la feina: Completa 

Actitud laboral: Bona, positiva. Al ser Khalessi s’adapta ràpidament i després ja no 
deixa el rol de reina-conqueridora 

Qualificació laboral: Bona. Té dots de manar i aconsegueix que la gent la segueixi i 
confiï amb ella. 

Importància religiosa: S’adapta a la fe dels Dothraki, però no mostra cap afecció a 
cap religió de Poniente. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Viserys Targaryen i després a  ella mateixa 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

Dothraki, Los Segundos Hijos, Els Siete de Qarth, Los Immaculados, els esclaus 

Cordial: Amb els 
esclaus 

Enemistat: Els 
Siete de Qarth 

Amistosa: Amb els Dothraki, 
Segundos Hijos i Immaculados 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: En combat, reben 
peticions, negociant 

Amics: Sir Jorah Casa/Família: Amb el Khal o als 
castells on viu. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT  Extravertida: Tota la seva energia es desenvolupa cap el món exterior 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Intuïtiva: Es guia per intuïcions, sobretot amb la seva habilitat amb el foc 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: En moltes ocasions actua lògicament sense precipitar-se 

Emocional: Té en compte els seus valors i de vegades decideix a partir d’aquests, 
per exemple quan salva una ciutat perquè hi ha esclaus. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Té planificat que serà reina però és flexible en el camí que la portarà al 
tron. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Ascens professional Poder MOTIVACIÓ OBJECTIU: Molt alta 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora: Al decidir conquerir també actua violentament 
contra molts innocents  

Autoritzaria, abusiva Ètica, honorable, racional, justificativa 

Decidida, directe, segura, valenta Intolerant, intransigent: Amb l’esclavitud 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Amb la mort del Khal Drogo 

Motius i raons: Agafa un paper rellevant de dona conqueridora perquè sinó perd 
l’oportunitat que té de lluitar per el Trono de Hierro 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia (en dues o tres ocasions) Prepotència (a mesura que té 
més poder i conquereix més 
ciutats) 

Igualtat Lleialtat Valentia 

Polipequia: a les lleis dels Dothraki Treball 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima i poc atlètica Alçada: Normal, 1’60 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Verds  

Color dels cabells: Ros platejat típic 
dels Targaryen 

Cabells: Ondulats i mitja melena fins les 
espatlles. 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres:  No es demostra en cap moment que tingui qualitats físiques més 
desenvolupades de les típiques de les normals per l’edat. Tot i tenir vàries ocasions 
per fer-ho mai demostra habilitats de lluita amb l’espasa. 

Qualitats físiques extraordinàries:  - personalment es considera el último dragon 

ASPECTE FÍSIC Normal 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls feta de roba basta amb calçots i botes altes de cuir. A sota 
una camisa de cuir. Un cinturó per l’espasa. Colors foscos com i apagats (negre, 
marrí, lilós). Alguna de les robes amb l’escut de la família.  

GESTOS I 
POSTURA 

Postura recte. Quan es troba en situacions complicades molts de moviments i 
gestos atabalats i una cara força expressiva. 

VEU 

Volum de veu: Segur sempre que parla amb algú amb menys poder (sobretot físic). 
Sol alça la veu 

To de veu: To mitjà ni molt greu ni molt agut.  

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat: No diu paraules malsonants. Formal: Utilitza les formalitats del 
llenguatge 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

CANVI CLASSE 
SOCIAL 

Nova classe social: Normal ja que els Dothraki no valoren la classe social pel 
cognom sinó per la força en batalla. Té privilegi només per ser el germà de la 
Khalessi. 

ESTAT CIVIL Solter 

PARELLA 
Sense parella Relacions esporàdiques/canviants: En una ocasió se’l veu 

amb una prostituta 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Ell mateix. Creu que el Trono de Hierro li pertany per dret de 
naixement ja que és el següent en la línia de successió després de la mort dels seus 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Viserys Targaryen 

Sexe: Home Edat: 22 Estat: Mort 

Casa: Targaryen Títol: Rey de los Àndalos, los Thoynar y los Primeros Hombres. Señor de 

los Siete Reinos i Protector del Reino (Autoproclamat) 

Temporades: Primera. Nº de episodis en què apareix: 6 

Backstory: És fill del antic rei Aerys II Targaryen conegut com el Rey Loco. Té una germana més petita 

viva, Daenerys i cinc germans més grans morts. Després de que la seva família perdés el regne quan ell 

era un nen marxa exiliat amb la seva germana cap a Essos, concretament a Braavos on Sir Willem Darry 

els acull com a invitats. Quan aquest mort van corrent per diferents ciutats del continent acollits per 

ciutadans poderosos a favor de la seva causa.  
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germans. 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

Amb els Dothraki 

Cordial Odi 

Raons:  A mesura que passa el temps els hi acaba agafant odi perquè sembla que 
no volen complir el tracte. Tot i això sempre els deprecia, els troba bàrbars i de 
tradicions i cultura inferiors i primitives. 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Festiu Casa/Família 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: La seva energia es transmet cap a fora sobretot en aquelles persones 
més dèbils que ell a les quals no té por a enfrontar-se però s’encongeix davant els 
més forts que ell. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: En cap moment es mou per supersticions ni fe a algun fet. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Es deixa endur pels seus sentiments d’odi, ràbia i ànsia de poder. No 
pensa en les conseqüències dels actes guiats per aquests sentiments. Creu que per 
ser “rei” pot actuar com vulgui. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Té una vida planificada: aconseguir els 7 regnes. Com que veu que 
els fets no van segons la seva planificació s’enfada. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Venjança Poder 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Autoritzaria, abusiva i arrogant 

Desagradable, despectiva, ofensiva 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: No té cap canvi d’actitud 

Motius i raons: Això provoca que l’acabin matant.  

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex? Sí. Complex d’inferioritat que dissimula amb el 
maltracta a persones inferiors físicament a ell per sentir-se superior 

El manifesta: No el manifesta amb ningú 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors negatius 

 Prepotència 

 Desigualtat 

 Tirania 

 Desobediència 

 Ingratitud 

 Iracúndia 

 Covardia 

 Vanitat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Forta, cos molt musculat 
i atlètic 

Alçada: Molt alt 

Color de pell: Moreno Color ulls: Foscos marrons 

Color dels cabells: Negres foscos 

Cabells: Llargs recollits en una cua 
que li arriba casi fins al cul. 

Barba: Si, espessa i acabada amb una 
trena 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Molta. És veu a primera vista per la seva constitució física 

Resistència: Si, a les batalles, a muntar a cavall durant llargues hores, etc. 

Coordinació: Si, a les lluites per esquivar enemics es mou amb coordinació per no 
rebre cops ja que no porta cap tipus d’armadura. 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Ferides: Un tall a l’espatlla (a partir del capítol 8) que se li inflamarà 

ASPECTE FÍSIC Atractiu 

VESTIMENTA 
Tors nu amb uns pantalons de roba i amb un gran i ample cinturó de cuir i or. 
Pintat amb ratlles blaves a les espatlles que arriben fins al pit. Els ulls també els 
porta pintats  

GESTOS I 
POSTURA 

Gestos i postura segurs. Aire desafiant i quan s’asseu és tira endavant en aire 
desafiant. Quan parla amb el Khalassar i els ha d’exaltar es mou molt i fa molts 
gestos de ràbia, força i violència.  

VEU 
Volum de veu: En general alt però també tendre quan 
parla en intimitat amb Daenerys 

To de veu: Greu i 
profunda 

LLENGUATGE 
Idioma: 
Dothraki 

Altres idiomes parlats: Una mica de la llengua dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Informal: No tenen formalitats sinó que és directe 

Altres característiques de llenguatge: No tenen paraules per tot. Per exemple als 
vaixells els anomena cavalls de fusta, al tron l’anomena cadira de ferro, etc. 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta: Dins de la societat Khalassar 

ESTAT CIVIL Casat 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Khal Drogo 

Sexe: Home  Edat: 30 Estat: Mort 

Casa: -  Títol: Khal  

Temporades: Primera Nº de episodis en què apareix: 7 

Backstory: El seu pare ja era el Khal dels Dothraki. Mai ha estat derrotat en cap batalla per això no han 

tallat mai la seva cua de cabell. Dirigeix els el Khalassar Dothraki una cultura de guerrers nòmades que 

viuen en les Tierras del Mar Dorthaki en comunitats conegudes com a Khalassars. El cavall és part de la 

seva religió i de vegades l’anomenen el Señor de los Caballos. Els Dothraki senten menyspreu per les 

ciutats i prefereixen el camp obert. 
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FILLS Fill nonat amb Daenerys que havia de ser el semental que montará el mundo.  

PROFESSIÓ 

1. Khal del Khalassar  Rang laboral: El més alt possible en el Kalashar 

Dedicació a la feina: Total. Durant tot els moment ja que guia el poble de manera 
absoluta i  autoritària 

Actitud laboral: Positiva. En general el Khalassar no es queixa ni qüestiona la feina 
que fa fins quan ja no està en condicions físiques. Atent les tradicions. 

Qualificació laboral: Bona. És el més fort i és hàbil en batalla fet que els Dothraki 
creuen que és el més necessari per dur a terme la feina de Khal 

RELIGIÓ 

Altres: Fe Dorthaki, politeista. Al Déu del Cavall, ala Deessa de la Lluna y el sol, etc. 

Importància religiosa: Molta. Fan rituals (menjar-se un cor de cavall) i creuen en la 
malastrugança i la bona sort si certs esdeveniments passen o no (per exemple 
matar a gent durant els casaments és signe de bona sort per la parella) 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: A cap rei dels Siete Reinos. A ell mateix com a Khal. 

Raons: No li importen els Siete Reinos. Ell és el més fort i és just que sigui Khal 

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

Gent dels Siete Reinos, concretament els Targaryen. 

Amistosa/amorosa  amb la seva dona i 
Jorah ja que li salva la vida. 

Enemistat: Amb Viserys. 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: En les guerres i trajectes nòmades Festiu: En 
rituals 

Intimitat:  Amb 
Daenerys. 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida:  Tota l’energia la dedica a liderar el Khalassar, a la lluita, al sexe i a la 
vida en general. Res cultural ni intel·lectual. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Intuïtiva: Creu en les tradicions Dorthraki.  

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Les decisions les pren segons el sentiment i les emocions del moment 
(per exemple quan decideix portar a Daenerys a Poniente) 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Els Dothraki són nòmades i no saben on acamparan la pròxima nit ni 
cap on viatjaran a llarg termini. No té la vida planificada, decideix també travessar 
el mar. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Honor: Perquè no li tallin la cua Respecte Poder: Ser el més fort 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Mitjana (1) Honor i respecte només l’ha 
de mantenir 

Alta (2) Per aconseguir el Trono de 
Hierro. 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora Sincera, natural, innocent 

Autoritzaria, abusiva Decidida, directe, segura, valenta: No 
mostra por a res 

Desagradable, despectiva, ofensiva 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: A mesura que passa més temps amb Daenerys es 
mostra més afectiu i més racional envers el codi moral de Daenerys. 

Motius i raons: L’amor que sent per la seva esposa 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia (només quan li demana 
Daenerys amb les dones ovelles) 

Prepotència Tirania 

Lleialtat (A Daenerys) Desigualtat Iracúndia 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Força prima i amb 
arrugues 

Alçada: 1’60 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Verds clars 

Color dels cabells: Pèl-roja  Cabells: Llargs i una mica ondulats 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

 Altres: Té les qualitats físiques normals per la seva edat però no destacable per 
cap activitat física 

ASPECTE FÍSIC Normal 

VESTIMENTA 

Vestit llarg amb la cintura un pèl ajustada i sovint sense mànigues. Colors clars 
entre blaus pàl·lids, blaus-verdosos i blancs. Amb motius normalment florals no 
molt cridaners i casi sempre amb capa de les mateixes tonalitats. Cabells 
normalment recollits en dues trenes o un monyo.  

GESTOS I 
POSTURA 

Segurs. Sempre va amb el cap ven alt. Sap que com a Señora del Valle li faran cas. 
Gestos més curosos quan és amb el seu fill. De vegades gestos i cara de crueltat 

VEU 
Volum de veu: Fort, sense vacil·lacions amb els 
súbdits i suau i tendre amb Robin i Petyr. 

To de veu: Normal i cridaner 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat.  No deixa de dir res però ho 
fa 

Formal amb un llenguatge formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Viudo/a (1) Casada (2) Amb Petyr Baelish 

FILLS 1    

PROFESSIÓ 

1. Señora del Valle de Arryn Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Normal, quan és necessari atén els convidats 

Actitud laboral: Normal, res destacable 

Qualificació laboral: Hostil amb els convidats, justa amb les tradicions i un pèl 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Lysa Tully 

Sexe: Dona Edat: 34 Estat: Morta 

Casa: Arryn, Tully Títol: Señora del Nido de Ágilas y del Valle. Señora de los Dedos i Harrenhal 

Temporades: Primera i quarta. Nº de episodis en què apareix: 4 

Backstory: És la segona filla de la casa Tully. Passa la infància a Aguasdulces on coneix a Petyr Baelish 

del què s’enamora i estarà enamorada per tota la vida però ell no. Perd la seva virginitat amb Baelish 

després de que aquest hagi perdut el combat contra Brandon Stark, promès de Catelyn Tully. A causa 

d’aquesta relació al seu pare li costarà molt casar-la. Al final es casarà amb Jon Arryn, un senyor més 

gran que el pare de Lysa el qual necessitava ajuda militar i descendència. Després de 5 avortaments i 2 

fills morts tenen un fill, Robin. Viu a Desembarco del Rey mentre el seu marit fa de Mano del Rey. Quan 

aquest mor torna al Nido de Agilas.  
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paranoica.  

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon. Després es manté neutral durant la guerra tot 
i que deixa clar que no vol els Lannister com a reis  

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: En el tron del Valle de 
Arryn 

Casa/Família: Amb Robin, Baelish, Sansa i Catelyn 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: No es queda les coses per ella mateixa sinó que dedica tot el temps 
al seu fill i a està pendent de Baelish 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: No hi ha res que demostri que fa les coses per intuïció sinó pel que sap 
segur. Per exemple a dins de casa a Robin no li passarà res. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Es deixa dur pels sentiments sobretot d’amor, venjança, ràbia i por. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Segons el que els sentiments li demanin 

OBJECTIUS I 
FITES 

Passió/Amor Venjança: Als que li han fet mal i 
no li han deixat estar amb Baelish 

Salut/Benestar: Robin 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: És capaç de matar i enganyar per aconseguir els objectius 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Manipuladora, mentidera 

Obsessiva, nerviosa, compulsiva 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, no haver estat sempre amb en Baelish 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Amb Sansa Stark per justificar-se 
de la seva reacció davant la possible relació entre els dos 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Polipequia Tirania 

 Mentida 

 Iracúndia 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Atlètica i prima. Molt prim i sec 
amb la tortura de Ramsay Nieve 

Alçada: 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus 

Color dels cabells: Castanys clars Cabells: Arrissats i curts 

Barba: No, de vegades de dos dies 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí Agilitat: Sí. 

Resistència: Sí, quan encarà el torturen els altres i no Ramsay té força resistència 

Coordinació: Sí, per lluitar amb espasa i en batalles 

Altres: Totes aquestes qualitats físiques les té abans de que Ramsay Bolton el 
torturi 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Malaltia: Depressió, canvi d’identitat, pèrdua total d’autonomia després de la 
tortura 

Ferides: Mutilació als genitals (a partir capítol 10 de la tercera temporada) 

ASPECTE FÍSIC Normal: Ell mateix es considera força atractiu però en general no es comenta aixó 

EVOLUCIÓ FÍSICA Descripció de l’evolució física:  Devolució física amb la tortura de Ramsay. 

VESTIMENTA 

Túnica fins als genolls fet amb roba de cuir dura i de màniga llarga. De colors 
marrons i foscos i amb un cinturó i detalls a la capa (el qual el seu pare no li agrada 
gents). En ocasions també el veiem amb armadura i espasa. Quan passa a mans 
dels Bolton vestit amb una camisa i uns pantalons de roba barata i molt brut.  

GESTOS I 
POSTURA 

Al principi amb els Stark postura recte i normal, segura però sense destacar 
especialment. En general pocs gestos. Amb els Greyjoy fa molts més gestos i 
expressions que alhora mostra que està menys segur. Quan és capturat pels Bolton 
es va encorbant per la por. Postura totalment insegura cap a baix, sense mirar mai 
els ulls i sense fer cap gest quan es transforma en Hediondo.  

VEU 

Volum de veu: Tranquil, suau i educat en presència dels Stark. Molt més cridanera 
quan està en presència de prostitutes i dels homes de les Islas del Hierro.  

To de veu: Suau al principi, més cridanera i per últim molt poruga.  

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos.  ESTIL: Acurat i Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL 
Molt alta Alta (1) Normal Baixa (2) Quan és 

Hediondo 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Theon Greyjoy 

Sexe: Home  Edat: 21 Estat: Viu  

Casa: Greyjoy Títol: Principe de las Islas del Hierro 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 25 

Backstory: és el tercer fill de Balon Greyjoy, Señor de las Islas del Hierro. El seu pare es rebel·la contra 

el Trono de Hierro amb l’objectiu de independitzar-se. Perd la batalla així com el seu hereu i el seu 

segon fill. A més a més Theon és enviat amb 9 anys a viure amb els Stark com a pupil perquè no sigui 

educat pel seu pare. Es criat amb els fills dels Stark com un més i trava una bona amistat amb Robb 

Stark ja que tenen una edat similar tot i que Theon sempre li ha tingut enveja.  
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CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Amb la captura de Ramsay Nieve 

Nova classe social: Baixa 

Raons: Passa a ser un esclau de Ramsay i el seu pare i la seva germana dicten que 
“Theon desobedeció mis órdenes. Ya no puede dar continuidad a la familia” (JT, 
temp.3, cap.10) i Asha que “mi hermano esta muerto” (JT, temp.4, cap.6) 

ESTAT CIVIL Solter 

PROGENITORS 

Amb relació Relació cordial 

Destacats: Intenta fet tot el què pot perquè el seu pare el considerí el seu fill, No 
ho aconsegueix i després de ser mutilat ja no el reconeix com a fill.  

FILLS 0  Fills il·legítims: Cap 

PARELLA 
Sense parella Relacions esporàdiques/canviants: Amb diferents prostitutes i 

noies amb el què es mostra molt superior a elles. 

PROFESSIÓ 

1. Princep de les Islas del Hierro 2. Esclau de Ramsay Nieve 

Rang laboral: alt / baix 

Dedicació a la feina: Poca ja que està amb els Stark / completa per por  

Actitud laboral: Fatxendaria / poruga i temorosa 

Qualificació laboral:  Poca. Els homes de la seva illa no li fan cas perquè mai ha 
demostrat la seva valia en batalla. / Bona, després de la tortura és completament 
fidel 

RELIGIÓ 

Fe als Antics Déus (1) Amb els 
Stark 

Altres (2) Al Dios Ahogado quan és lleial als 
Greyjoy 

Importància religiosa: Poca ja que ho fa per sentir-se acceptat no per fe 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Primer a Robb Stark i després al seu pare Balon Greyjoy. 

Tipus d’afiliació No té personalitat i en l’intent de ser acceptat per la seva família 
no li importa canviar de lleialtat i banda. 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Casa/Família: Amb els Stark i amb els 
Greyjoy 

Amics/ Enemics: Amb Ramsay Nieve 

Intimitat: Amb diverses prostitutes i noies 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida (1): Es dedica al mon exterior i a complir les seves expectatives 

Introvertida (2): Quan és torturat casi no fa res i es recull al seu món interior 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: No hi ha res que mostri que fa cas a intuïcions religioses o sobrenaturals 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Tan al principi com al final decideix de manera emocional segons els 
sentiments (sentir-se acceptat, por, inseguretat, etc.) 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva:  Canvi de fe, de rei lleial. No té res establert. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Honor Respecte Sobreviure: Quan està amb Ramsay 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Per aconseguir els 
objectius és immoral casi 
sempre 

Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Manipuladora, mentidera 

Autoritzaria, abusiva 
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Obsessiva, nerviosa, compulsiva:  Sobretot amb Ramsay Nieve i sent Hediondo  

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan es passa als Greyjoy i quan és capturat pels 
Bolton  

Motius i raons: Per sentir-se acceptat i com a resultat de la tortura de Ramsay. 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, la situació familiar que viu. 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Amb el Maestre Luwin quan està 
a punt de ser atacat pels Bolton que volen recuperar Invernalia.  

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

CAP Prepotència Mentida Deslleialtat 

 desigualtat Ingratitud Iracúndia 

 Tirania Procacitat Covardia i Vanitat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Forta, grossa i 
musculada 

Alçada: Molt alta, 1’90 aprox. 

Color de pell: Molt blanca Color ulls: Blaus 

Color dels cabells: Molt rossos Cabells: Curts i llisos 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí, molta 

Resistència: Molta, per aguantar les lluites i muntar a cavall 

Coordinació: Molta Agilitat: Molta 

Altres: Mostra molt bones habilitats de combat amb l’espasa en vàries ocasions. 
Guanya a Ser Loras Tyrell, a El Perro i a Jaime li diu que s’esperava que fos més bo. 

ASPECTE FÍSIC 
Normal: Els homes no la troben massa atractiva per les seves mides i formes així 
com per la poca feminitat que desprèn amb la seva armadura 

VESTIMENTA 
Sol vestir amb armadura ja que normalment està de servei o lluitant. Durant 
l’estancia a la capital la veiem amb un vestit fins als genolls però cobert amb una 
jaqueta de roba, un vestit molt diferent al de les altres dames de la cort. 

GESTOS I 
POSTURA 

Segurs, amb una actitud altiva. La seva constant lluita amb els homes la ha fet 
agafar aquesta actitud sense por als altres alhora que un pèl desafiant. 

VEU 
Volum de veu: Segur, altiva i potent To de veu:  Més greu i forta que una noia 

normal 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

Altres característiques de llenguatge: Sense paraules malsonants. 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta (2) Normal (1) Baixa 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Sí Nova classe social: Alta 

Raons: Al convertir-se en Guardia Real de Rently Baratheon passa de ser un soldat 
normal a tenir una categoria més alta.  

ESTAT CIVIL Soltera 

PARELLA Sense parella. S’entén que és verge 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Brienne de Tarth 

Sexe: Dona Edat: 27 Estat: Viva 

Casa: Tarth Títol: Hereva del Castillo del Atardecer 

Temporades: De la segona a la quarta Nº de episodis en què apareix: 23 

Backstory: És la segona de quatre germans de la casa menor de Tarth, vassalla dels Baratheon. Tots els 

seus germans van morir de petits per tan és l’hereva. Des de petita prefereix les activitats d’homes: 

Muntar a cavall, les lluites i l’espasa. No li han interessat cap home dels que ha volgut casar-se amb ella 

per les seves herències. Es converteix en cavaller tot i que no ho sigui oficialment. Quan coneix a Rently 

Baratheon se’n enamora en secret i s’uneix al seu exèrcit.  
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PROFESSIÓ 

1. Guardia Real de Rently 
Baratheon 

2. Escolta personal i protectora de Catelyn Stark 

Rang laboral: Alt Actitud laboral: Bona, positiva, responsable 

Dedicació a la feina: Completa. Dedica totes els seves forces a la gent que serveix 

Qualificació laboral: Bona. Té experiència en la lluita i és lleial. No és un cavaller de 
debò però actua com a tal i fins i tot més que tots els que si que ho són. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Rently Baratheon i posteriorment a Catelyn Stark. Tot i que 
assisteix al casament de Joffrey no es pot dir que sigui lleial. 

Raons: Sempre és lleial a aquella persona a qui jura els seus serveis. Només perquè 
maten a Rently canvia de banda i es posiciona amb Catelyn perquè creu en el seu 
coratge. 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Combatent, transportant a 
Jaime o buscant les filles Stark 

Amics: Amb Jaime Lannister 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: Es dedica completament al món exterior. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Fa cas allò real no a les coses sobrenaturals ni religioses 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional:  Fins i tot quan maten a Rently acaba fent cas a la lògica que li exposa 
Catelyn i fuig. També és racional amb la seva relació amb Jaime 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Serveix i realitza les ordres que li han encomanat. No canvia la vida 
de cavaller. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Venjança Altres: Fidelitat 

 MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta: Ser lleial allò que ha jurat 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Decidida, directe, segura, valenta 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Igualtat Lleialtat Valentia CAP 

Treball Gratitud  

Veracitat Mansuetud  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima i forta Alçada: 1’70 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Blaus 

Color dels cabells: Pèl- Roja Cabells: Llargs i ondulats 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí, per escalar el 
Muro. 

Agilitat: Sí, bona Coordinació: Sí, per tirar amb l’arc 

Resistència: Sí molta, per córrer, escalar, lluitar, etc. 

Altres: Demostra bones qualitats físiques. Entra en combat vàries vegades i és 
capaç d’escalar el Muro i resistir condicions ambientals adverses 

ASPECTE FÍSIC 
Molt atractiu: Varis salvatges la desitgen com la seva dona. A més és pèl-roja, un 
aspecte molt valorat entre els salvatges ja que ha estat besada por el fuego. 

VESTIMENTA 
Pantalons i jaqueta de pell amb caputxa i de color blau. Amb l’arc i les fletxes. 
Cabells solts 

GESTOS I 
POSTURA 

Segurs, sense vacil·lacions. També contundents i forts. Postura recta i desafiant 
també quan està presonera de Jon Nieve 

VEU 
Volum de veu: Forta i segura, que es fa 
escoltar 

To de veu: Normal 

LLENGUATGE 
Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

Altres idiomes parlats: Cap 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Descuidat i Informal 

Altres característiques de llenguatge: No diu paraules malsonants però viu una 
realitat diferent a la dels Siete Reinos i parla sense embuts ni tractaments de 
formalitat així com temes tabú com pot ser el sexe.  

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL 
Molt alta Alta Normal: No deixa de ser 

una guerrera més 
Baixa 

ESTAT CIVIL Soltera 

FILLS 0  Fills il·legítims: Cap 

PARELLA Amb parella Relacions estables: Amb Jon Nieve 

PROFESSIÓ 

1.Arquera de l’exèrcit de Mans Rayder Rang laboral: Normal 

Dedicació a la feina: Completa. Viu i es dedica només a això 

Actitud laboral: Positiva i valenta. No li fa por morir enfrontar-se als altres exèrcits 

Qualificació laboral: Molt bona. És molt bona arquera. Vàries vegades o demostra i 
els altres tenen bona referència de les seves qualitats com a arquera. 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Ygritte 

Sexe: Dona Edat: 20 Estat: Morta 

Casa: -  Títol: - 

Temporades: tres últimes Nº de episodis en què apareix: 15 

Backstory: Pertany a una de les tribus salvatges que viu més enllà del Muro des de que ha nascut. Lluita 

per la causa de Mans Rayder, el Rey Más Allá del Muro. 
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AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Mans Rayder, el Rey Más Allá del Muro 

Raons: Creu i té odi als Siete Reinos per la injustícia de posar un mur i quedar-se les 
terres així com la societat estamental que representa Ponent.  

RELACIÓ AMB 
ALTRES 

COL·LECTIUS 

La Guardia de la Noche 

Odi: A tots els de la Guardia Amistosa + amorosa: Només amb Jon Nieve 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: En les batalles Amics: Amb Jon Nieve i altres guerrers 
lliures 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: No es guarda res pel seu món interior. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Fa cas i atén allò que és real i sap del cert. Cap tipus de creença. 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Pren les decisions segons els seus judicis lògics dins la societat salvatge. 
Quan Jon Nieve marxa, en primer moment actua emocionalment, però torna a la 
racionalitat. 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: És una dina lliure i fa gala d’aquesta condició. Fa el que ella creu, té 
relacions sexuals amb qui vol i viu una vida espontània en lluita contra els Siete 
Reinos 

OBJECTIUS I 
FITES 

Salut/Benestar: Del poble lliure Venjança: Als Siete Reinos 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Decidida, directe, segura, valenta 

Seductora, coqueta: Amb Jon Nieve 

Intolerant, intransigent 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Igualtat Prepotència 

Democràcia Iracúndia: Quan Jon Nieve la traeix 

Polipequia  

Treball  

Lleialtat  

Valentia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anna Palacios Cabrera 
Anàlisi del grau de moralitat dels personatges de Juego de Tronos 

 
239 

 

 

ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim i poc musculat Alçada: 1’70 aprox 

Color de pell: Blanca Color ulls: Marrons foscos 

Color dels cabells: Negres foscos amb alguna cana Cabells: Curts Barba: No 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

No mostra cap qualitat física ni de guerrer ni de lluitador. Tampoc el veiem muntar 
a cavall. Característiques típiques de l’edat. 

ASPECTE FÍSIC Normal 

VESTIMENTA 
Túnica fins als peus de roba bona i de mànigues llargues. Casi sempre de color fosc. 
Amb un rossinyol com a penjoll 

GESTOS I 
POSTURA 

Postura sempre recte i amb el cap amunt. Sovint amb les mans juntes sobre la 
panxa o agafant un llibre. Pocs gestos però els que fa són segurs i ferms 

VEU 
Volum de veu: Suau i amb un to 
d’advertència 

To de veu: Normal 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

Altres característiques de llenguatge: Es molt formal i respectuós però sense 
deixar de dir res. 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Solter (1) Casat amb Lysa Tully (2) Viudo/a: De Lysa Tully (3) 

FILLS 0  Fills il·legítims: Cap conegut 

PROFESSIÓ 

1. Conseller de la moneda 2. Propietari de varis bordells 

Rang laboral: Alt 

Dedicació a la feina: Normal. Assisteix als consells i porta els comptes però no hi 
dedica tot els seus esforços. El tenen ben considerat perquè sempre deixa diners. 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Petyr Baelish 

Sexe: Home Edat: 32 Estat: Viu 

Casa: Baelish Títol: Señor de los Dedos, Señor de Harrenhall, Señor del Valle 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 23 

Backstory: Neix a la casa Baelish del Valle, una casa menor i de poc estatus. Passa la infància com a 

pupil dels Tully on coneix a Catelyn i Lisa Tully. S’enamora de la primera i al saber del seu compromís 

amb Brandon Stark el repte per l’amor d’aquesta. Baelish perd i és humiliat. Després del combat Lysa 

l’acull i tenen una relació física. Lysa se’n enamora però no Baelish. Deixa embarassada a Lysa però el 

seu pare la fa avortar ja que Baelish no té prou estatus social. Es gràcies a Lysa que convenç a Jon 

Arryn, Mano del Rey, perquè Petyr formi part del consell del rei sent conseller de la moneda. Crea 

bordells a la capital amb el que es fa ric. Manipula a Lysa perquè mati a Jon Arryn i li digui a Catelyn 

Stark que han estat els Lannister.  
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Actitud laboral: Bona, activa, participativa 

Qualificació laboral: Normal. Tyron Lannister quan li agafa el relleu diu que la 
corona està molt endeutada 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Desconegut Raons: Amaga molt bé els seus objectius 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Als consells reials Amics: Amb Varys, la reina, Ned, Sansa... 

Intimitat: Amb les prostitutes 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: Cap tipus de religiositat 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Fa cas allò que sap que existeix i és real 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Des de la lògica per aconseguir els seus objectius és com pren les 
decisions 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: S’adapta a la situació i a l’entorn i a partir d’aquest planifica, però és 
pot adaptar de nou si aquest canvia. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Passió/Amor (?) Venjança (?) Poder Ascens professional 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Manipuladora, mentidera: Tota la seva vida acaba sent mentida 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Decidida, directe, segura, valenta: A enfrontar-se aquells que són superiors a ell.  

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Mansuetud Prepotència 

 Tirania 

 Mentida 

 Deslleialtat 

 Vanitat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prima i fins i tot sembla 
fràgil 

Alçada: 1’65 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Verd clar – blau 

Color dels cabells: Castanys Cabells: Llargs. Generalment solts. 

ASPECTE FÍSIC Molt atractiu 

VESTIMENTA 

Vestits llargs de roba fina amb la cintura marcada, sense mànigues i amb grans 
escots no habituals en les dames de la seva classe social. També vestits amb escots 
a l’esquena i la panxa. Colors blaus clars. Els vestits solen portà estampacions de 
flors daurades. Cabells generalment solts amb alguna recollit a la part superior.   

GESTOS I 
POSTURA 

Gestos i postura segurs i molt decidits. No hi ha excés de gestos. Força contacte 
físic amb la persona que parla (per exemple agafar a Cersei de bracet) 

VEU 

Volum de veu: Normal. Suau quan és necessari (quan parla amb Tommey i Rently 
perquè tinguin relacions sexuals) però també alt (al casament amb Joffrey). 

To de veu: Normal-agut 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat Formal 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL 
Casat (1-3) : Amb Rently primer i 
després amb Joffrey 

Viudo/a (2-4): De Rently i Joffrey 

PROGENITORS 

Amb relació Relació cordial 

Destacats:  No té massa en compte el pare. En canvi gran relació afectiva amb 
l’àvia ja que tenen objectius compartits  

PROFESSIÓ 

1. Princesa d’Altojardín 2. Reina dels Siete Reinos 

Rang laboral: Molt alt 

Dedicació a la feina: Tot i que aconsegueix el títol de reina no es pot dedicar-hi 
perquè es queda viuda el mateix dia.  

Actitud laboral: Bona i positiva 

Qualificació laboral: Durant el temps que està promesa té una bona actitud i fa 
actes morals bons com ajudar els més pobres i a l’orfenat. 

AFILIACIÓ Rei a qui és lleial: Rently Baratheon, Joffrey Baratheon, Tommy Baratheon 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Margaery Tyrell 

Sexe: Dona Edat: 20  Estat: Viva 

Casa: Tyrell Títol: Reina de los Siete Reinos 

Temporades: Segona, tercera i quarta Nº de episodis en què apareix: 14 

Backstory: És la única filla noia de la casa Tyrell. Té tres germans més. Creix a Altojardín. Es casa amb 

Rently Baratheon ja que té l’ambició de ser reina. Té una gran relació amb la seva àvia, Lady Olenna, la 

qual li dóna la seva protecció i no tan la del seu pare.  
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POLÍTICA Tipus d ’afiliació Canviant segons amb qui es casa i de quina casa és. 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Festiu: En festes i celebracions com 
el torneig de Rently i el casament 

Casa/Família: Amb l’àvia i amb els seus 
promesos 

Intimitat: Amb Rently, Joffrey i 
Tommy 

 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Extravertida: No dóna importància a la religió sinó a la vida tangible 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: Atenció a les coses reals del món físic 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Tot i que sembli que pugui fer els actes guiada per les emocions, totes les 
seves accions estan planejades i tenen un objectiu.  

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Planificació de la seva vida. Vol ser la reina única. Per això 
s’adaptarà. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Poder Ascens professional 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Decidida, directe, segura, valenta 

Seductora, coqueta 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Suficiència (amb els pobres) Mentida 

Treball Vanitat 
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Gras i de forma rodona Alçada: Normal 

Color de pell: Blanca Color ulls: Foscos 

Color dels cabells: - Cabells: Calb Barba: Sense barba 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Altres: Mai mostra cap habilitat física ni amb espasa ni en combat. Tampoc el 
veiem muntar a cavall. 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Ferides: Mutilació dels genitals 

ASPECTE FÍSIC Poc atractiu: Per la seva falta de masculinitat i aspecte físic no és un home atractiu 

VESTIMENTA 
Túnica llarga de seda fins als peus i molt soleta. De mànigues amples i amb 
combinació sovint de colors groguencs. Cinturó ornamental. Sandàlies tancades i 
punxegudes. Perfumat.  

GESTOS I 
POSTURA 

Casi sempre amb les mans entrellaçades entre elles, dins les mànigues i per sobre 
la panxa. 

VEU Volum de veu: Misteriós així com curiós i suau. To de veu: Més aguda  

LLENGUATGE 

Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

Altres idiomes parlats: Tot i el seu passat no demostra que sàpiga algun altre 
idioma 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat i Formal Altres característiques de llenguatge: Sempre parla amb 
molta cura, però no per això deixa de dir els fets. 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL 
Alta Raons: No té cap cognom d’una casa important però la seva feina i 

posició al consell fa que sigui considerat de classe social alta 

PARELLA Sense parella 

PROFESSIÓ 

1.Conseller de rumors Rang laboral: Alt 

Dedicació a la feina: Constant i continua. Sense parella ni altres aficions es dedica 
completament als rumors que corren per la capital i per Ponent 

Actitud laboral: Bona i positiva. Sempre assisteix als consells i dur a terme les 
tasques que se li encomanant.  

Qualificació laboral: Molt bona ja que té una gran xarxa informativa 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Varys 

Sexe: Home Edat: 30 Estat: viu 

Casa: -  Títol: Consejero de los Rumores 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 20 

Backstory: Neix com a esclau a la ciutat lliure de Lys. És venut a una companyia de còmics i viatja amb 

aquesta per les ciutats lliures i per Ponent. Es venut a Myr a un bruixot que el castre i utilitza els seus 

genitals en un ritual de màgia de sang. Després l’abandona. Varys sobreviu robant. Es dóna compte que 

la informació és molt important i es fa un renom gràcies als secrets que arriba a conèixer. Aeris II el 

reclama per el seu consell després de conèixer les seves habilitats. Posible lleialtat als Targaryen.  
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AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Desconegut.  

Raons: Amaga bé els objectius que té i la seva pròpia informació. Tot i que atén les 
ordres dels Baratheon no vol dir que hi sigui lleial. Possible lleialtat als Targaryen. 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: En consells Amics: Parlant amb Baelish, Ned, Tyrion... 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT Introvertida Moltes coses se les guarda per sí interiorment 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Intuïtiva: Maneja els rumors i allò que podria ser també n’hi fa cas, no només al 
segur 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Racional: Mai mostra les seves emocions i actua de manera lògica i objectiva per 
passar desapercebut.  

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Qualificadora: Amb la vida planificada 

OBJECTIUS I 
FITES 

Protecció: Estabilitat del regne Altres: Objectius desconeguts. 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Manipuladora, mentidera 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

COMPLEXOS 
Pateix algun tipus de complex?: No. A mutilació ja NO és un complexa en parla 
obertament amb vàries persones, sobretot a Tyrion 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Democràcia Prepotència 

Polipequia Mentida 

Treball  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Prim, fort, robust i atlètic Alçada: 1’90 -1’95 aprox. 

Color de pell: Blanc Color ulls: Negres Color dels cabells: Castanys 

Cabells: Llargs mitja melena i endolats. Amb una clapa 
sense a la part davantera dreta 

Barba: Sí, força 
espessa 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: Sí, aixeca sense problema els homes que ataquen a Sansa Stark 

Resistència: Sí. En la lluita cos a cos 

Coordinació: Si, per manejar l’espasa, esquivar enemics 

Agilitat: Sí per muntar a cavall i esquivar enemics 

Altres: Demostra en vàries lluites contra tot tipus d’adversaris entre ells el seu 
germà. Té força per alçar homes i per matar varis homes en una mateixa lluita 

CONDICIONANTS 
FÍSICS 

Ferides: Cremada parcial de la part dreta de la cara 

ASPECTE FÍSIC Poc atractiu: Amb la cremada ningú el considera atractiu, més aviat espanta. 

VESTIMENTA 
Vesteix amb armadura sense casc i amb espasa perquè la seva feina i l’estil de vida 
ho requereix. Quan és un fugitiu juntament amb Arya no disposa d’altra roba 

GESTOS I 
POSTURA 

Postura recta i normalment gestos i sense gestos quan està amb els Lannister. 
Després de fugir no té cura dels gestos i escup, menja ambles mans, etc. 

VEU Volum de veu: Alt i forta. To de veu: Greu 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Descuidat i Informal 

Altres característiques de llenguatge: Diu nombroses paraules malsonants, no 
anomena la gent pel seu tracte (ser, lord, etc). En certs personatges no els crida pel 
nom sinó amb una altre paraula. (Sansa=pajarito). Molt brusc en el llenguatge 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Normal (1) al ser Guardia Real Baixa (2) Al passar a ser fugitiu 

CANVI DE CLASSE 
SOCIAL 

Canvis en l’estatus social: Sí. De normal-alt pel càrrec que ocupa a baix 

Nova classe social: Baixa 

PROFESSIÓ 1. Guardia personal del rei Joffrey 2. Fugitiu 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Sanador Clegane “El Perro” 

Sexe: Home Edat: 28 Estat: Mort 

Casa: Clegane Títol: Cavaller de la Guardia Real 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 19 

Backstory: És el segon fill de la casa Clegane, vassalla de la Casa Lannister. El seu germà gran és Gregor 

Clegane, conegut com La Montaña. De petit va agafar-li una joguina i quan aquest ho va descobrir li va 

cremar part de la cara en un braser. El pare va justificar la cremada dient que s’havia incendiat el llit per 

tal de protegir el seu fill gran. S’uneix a les forces dels Lannister quan el seu germà  es converteix en 

senyor. No és un cavaller. Viu eclipsat pel seu germà. Se’l coneix com a El Perro per la seva fidelitat a la 

família Lannister.  
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(amb Joffrey 
Baratheon) 

Rang laboral: Alt ja que protegeix al rei 

Dedicació a la feina: Completa.  

Actitud laboral: Indiferent. Compleix la feina tan si és agradable com si  no. No 
expressa quins sentiments té envers la feina fins que decideix desertar. 

Qualificació laboral: Molt bona. L’anomenen El Perro per la seva fidelitat a aquell 
que protegeix. A més a més té bones habilitats físiques i de combat i experiència 
lluitant. 

AFILIACIÓ 
POLÍTICA 

Rei a qui és lleial: Robert Baratheon, Joffrey Baratheon i posteriorment ningú 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina: Al cantó de Joffrey Barathon i 
en batalles 

Amics/enemics: Amb Arya Stark o Sansa 
Stark 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Extravertida: Tota l’energia vesada cap a l’exterior. No és home de culta i reflexió 
sinó d’acció. 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Sensorial: No creu en res sobrenatural només allò que és tangible, sobretot vi i 
menjar 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: Tot i que actua seguint les normes dues temporades actua segons 
emocions en els moments importants. (quan abandona a Joffrey, amb Sansa i 
Arya... 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: Espontaneïtat i flexibilitat quan està amb Arya i és un fugitiu. Tot i que 
quan està amb en Joffrey sap què farà no té una vida planificada. 

OBJECTIUS I 
FITES 

Poder econòmic: Guanyar diners venent a 
Arya Stark 

Salut/Benestar: Que no el matin ni 
vegi el foc 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta: Són objectius vitals 
(per ell) per viure 

Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Agressiva, violenta, amenaçadora 

Desconfiada, insegura, dubitativa 

Decidida, directe, segura, valenta 

Desagradable, despectiva, ofensiva 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: Quan deixa a Joffrey no té un canvi d’actitud sinó 
que accentua les que ja tenia 

Motius i raons: Ara necessita sobreviure per ell mateix  

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí, la por al foc 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Sempre que hi ha foc és nota que 
actua diferent i intenta escapar. Ho confirma a Arya 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Valentia Covardia (amb el foc només) 

Lleialtat Iracúndia 

Polipequia Deslleialtat (a partir 3a temp.) 

 Desobediència (a partir 3a temp.) 

 Tirania Prepotència 

 Desigualtat  
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ANÀLISI QUALITATIU 

DIMENSIÓ FÍSICA 

APARENÇA 
GENERAL 

Constitució: Grassa i de forma 
rodona 

Alçada: 1’65 aprox. 

Color de pell: Blanca Color ulls: Marrons, foscos. 

Color dels cabells: Negres Cabells: Llisos i curts Barba: Poca 

QUALITATS 
FÍSIQUES 

Força: No Resistència: Molt poca. Perd l’alè aviat 

Coordinació: No. No aprèn a lluitar, a coordinar moviments amb l’espasa, esquivar 
enemics, etc.  

Agilitat: No. Cau mentre escapa dels Caminantes Blancos 

Altres: Tan ell com els seus companys reconeixen en nombroses ocasions que és 
molt petos.  

ASPECTE FÍSIC Poc atractiu: Se’n riuen d’ell per la seva aparença grassa 

EVOLUCIÓ FÍSICA Descripció de l’evolució física: Gens 

VESTIMENTA 
Túnica fins als genolls feta amb cuir i llana de color negre. Pantalons negres de 
llana i botes de cuir negres. Amb un cinturó negre. Capa negra i guants negres 

GESTOS I 
POSTURA 

Postura i gestos molt insegurs. Normalment amb el cap mirant cap a baix. 

VEU 
Volum de veu: Sense mostra força ni agressivitat. Ho veu com quelcom negatiu 

To de veu: Força aguda dins d’un registre masculí 

LLENGUATGE Idioma: Llengua comuna dels Siete Reinos 

ESTIL DE 
LLENGUATGE 

Acurat i Formal 

Altres característiques de llenguatge: Només diu un cop una paraula malsonant. 
Perquè deixin entrar a Ellie 

 

DIMENSIÓ SOCIOLÒGICA 

CLASSE SOCIAL Molt alta Alta Normal Baixa 

ESTAT CIVIL Solter 

PROGENITORS 
Sense 
relació 

Destacats: El seu pare i ell no es portaven bé. Va amenaçar en 
matar-lo si no marxava a la Guardioa de la Noche 

PARELLA 
Sense parella: Tot i això hi ha un inici de relació amorosa amb Ellie però ell és de la 
Guardia de la Noche 

PROFESSIÓ 
1. Majordom de la 
Guardia  

Rang laboral: Baix. Els majordoms són els de menys 
rang 

ANÀLISI QUANTITATIU 

Nom: Samwell Tarly 

Sexe: Home Edat: 17 Estat: Viu 

Casa: Tarly Títol: Majordom de la Guardia de la Noche 

Temporades: Quatre Nº de episodis en què apareix: 24 

Backstory: Té una infància on és maltractat pel seu pare i per la seva condició i poques qualitats 

físiques. Quan es fa gran el pare l’amenaça en matar-lo si no vesteix el negre de la Guardia de la Noche. 

A més planeja fer-ho durant una cacera, fent veure que ha sigut un accident. El pare no vol que ell 

hereti els seus bens perquè considera que no n’és mereixedor.  
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Dedicació a la feina: Completa. Viu amb el què és dedica 

Actitud laboral: Bona a partir de que esdevé majordom ja que ho domina. No té 
bona actitud quan el fan lluitar i encara no han definit la seva posició a la Guardia 

Qualificació laboral: Molt bona. Ja llegit molts llibres i té molt de bagatge cultural 
de gran utilitat en situacions límit en què es troba ell i els seus companys.  

RELIGIÓ 

Fe als Antics Déus 

Importància religiosa: Es passa a la religió dels Antics Déus al·legant que la fe als 
Set no li ha aportat re.  

RELACIÓ AMB 
COL·LECTIUS 

Alguns salvatges: Ellie Tipus de relació: Amistosa/Amorosa (2) 

MARC ESPECIAL-
TEMPORAL 

Feina En contextos de la Guardia de 
la Noche 

Amics:  Com Jon i els altres del grup 

 

DIMENSIÓ PSICOLÒGICA 

PERSONALITAT 
Introvertida: Dedica l’energia al món interior, a llegir i a cultivar-se culturalment. 
Tot i que quan ha d’estar actiu també hi està 

PREFERÈNCIA 
D’ATENCIÓ 

Intuïtiva: Fa cas també allò que podria ser i que sap gràcies a llibres. Sobretot 
referent als Caminantes Blancos 

PREFERÈNCIA EN 
LA PRESA DE 
DECISIONS 

Emocional: En general li fa por prendre decisions importants i prefereix ser manat. 
Quan les pren per això es guia per les emocions. Per exemple alhora de salvar a 
Ellie o sortir a buscar a Jon quan aquest fuig 

PREFERÈNCIA DE 
MODE DE VIURE 

Perceptiva: No té la vida planificada. S’adapta i és flexible a la situació que es troba 

OBJECTIUS I 
FITES 

Passió/Amor (Desig de trobar 
alguna relació 

Protecció Salut/Benestar No només 
per ell sol 

MOTIVACIÓ DEL 
OBJECTIU 

Molt alta Alta Mitjana Baixa 

ACTITUDS 
DAVANT LA VIDA 

Desconfiada, insegura, dubitativa Sincera, natural, innocent 

Ètica, honorable, racional, justificativa 

CANVIS 
D’ACTITUD 

Moment en què esdevé el canvi: A mesura que passa temps a la Guardia es va 
fent més valent 

Motius i raons: Les diverses situacions que va superant i el desig de protegir Ellie 

COMPLEXOS 

Pateix algun tipus de complex?: Sí Aparença física  i Situació amorosa 

El manifesta (Quan, amb qui i en quina situació): Amb Jon, dalt del Muro i mentre 
netegen taules. 

VALORS MORALS 
ALS QUE ÉS AFÍ 

Valors positius Valors Negatius 

Biodúlia Igualtat CAP 

Democràcia Polipequia  

Treball Veracitat  

Lleialtat Gratitud  

Mansuetud Valentia  

Discreció   

 

 


