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I. É ISTO XUSTO?

Imos tomar como punto de partida unha célebre novela da escritora estadounidense
Harper Lee:  Matar a un reiseñor.  Sobre esta novela fíxose un igualmente celebrado
filme do mesmo título. Suxerimos que en clase se vexa a última secuencia do filme e se
lea o penúltimo capítulo da novela (capítulo 30). Tamén pode ser abondo coa lectura
dramatizada  do  diálogo  que  se  inclúe  de  seguido.  En  todo  caso,  o  obxectivo  que
procuramos non é outro ca preguntarnos por cando determinados actos e determinadas
decisións poden ser considerados xustos.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título orixinal: To kill a mockingbird 
Título do filme para a distribución en España: Matar a un ruiseñor



Director: Robert Mulligan
Guión: Horton Foote, segundo a novela de Harper Lee
Producción: Universal, USA, 1962
Música: Elmer Berstein
Intérpretes: Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Philip Alford, John Megna,
Frank Overton, Rosemary Murphy, Robert Duval

SINOPSE:  Jem  e  Scout  son  os  dous  fillos  preadolescentes  de  Atticus  Finch,  un
avogado viúvo dunha pequena poboación no racista sur dos Estados Unidos. Os dous
rapaces descobren fortuitamente a verdade dun delito do que é inxustamente acusado un
home de  raza  negra.  O verdadeiro  culpable,  un  home branco  chamado  Bob  Ewell,
intenta  matalos  mais  serán  salvados  pola  intervención  de  Bob Radley,  un  tímido  e
solitario home que padece certo atraso mental. Jem está ferido; Bob Ewell, morto; Scout
pensa  que  o  seu  irmán,  ao  defenderse,  matou  ao  home  que  os  atacaba  antes  da
intervención de Boo Radley.

Na secuencia seleccionada, o sherif Heck Tate e Atticus discuten sobre a maneira de
proceder, trala morte de Bob Ewell. Atticus está convencido de que o seu fillo, que só
ten trece anos,  foi  o causante da morte.  Resumamos o seu diálogo (tomando como
referencia  a  versión  literaria)  de  tal  xeito  que  se  poida  representar  nunha  sinxela
dramatización na aula. Os personaxes son tan só dous, o sherif e o avogado, coa breve
intervención final da rapaza de nove anos, Scout.

ATTICUS.- Naturalmente, foi un caso inconfundible de defensa propia...
SHERIFF.- Mister Finch, cre vostede que Jem matou a Bob Ewell? Créeo de veras?
ATTICUS.- Xa escoitou o que dixo Scout, non hai a menor dúbida. Dixo que Jem se
ergueu e afastou a Ewell dun empurrón... Probablemente terase apoderado na escuridade
do coitelo de Ewell ... Mañá o saberemos.
SHERIFF.- Pare, míster Finch.. Jem non acoitelou a Bob Ewell.
ATTICUS.-  Heck, pórtase vostede dun xeito moi xeneroso e sei que o fai impulsado
polo seu bo corazón, mais non me veña con esas cousas.
SHERIFF.- Que cousas?
ATTICUS.- Sinto falar con crueza, Heck, mais ninguén poñerá sordina ao ocorrido. Eu
non vivo dese xeito.
SHERIFF.- Ninguén poñerá sordina a nada, míster Finch.
ATTICUS.-  Heck, vostede non o dixo mais sei ben no que está pensando, e doulle as
grazas desde o máis fondo do meu corazón, pero non quero que o meu fillo emprenda a
súa vida cunha cousa coma esa sobre a súa cabeza. Non quero que o meu fillo medre
envolto nunha murmuración, non quero que ninguén diga: “Jem Finch? ... Ah, si, o seu
pai pagou unha morea de cartos para sacalo do apuro.” Canto antes resolvamos o caso,
mellor.
SHERIFF.- Míster Finch, Bob Ewell caeu sobre o seu coitelo. Matouse el mesmo.
ATTICUS.- Heck, se silenciamos este caso, con iso destruiremos todo o que fixen para
educar a Jem a miña maneira. As veces penso que como pai fracasei de todo mais son o
único que teñen. Antes de mirar a ninguén máis, Jem mírame a min e eu procurei vivir
de maneira que sempre poida devolverlle a ollada sen desviar os ollos... Se consentise
nunha cousa así, francamente non podería sostela, teríao perdido. E non quero perder
nin a Jem nin a Scout; son todo o que posúo.
SHERIFF.- Bob Ewell caeu sobre o seu coitelo. Podo demostralo.



ATTICUS.- Heck, non pode facer que tamén eu o vexa cos meus propios ollos? Jem e
Scout saben o que pasou. Se me escoitan dicir pola cidade que pasou unha cousa distinta
xa non poderei contar con eles nunca máis.  Non podo vivir  dun xeito en público e
doutro diferente na casa.
SHERIFF.-  O defunto tirou ao chan a Jem, tropezou coa raíz dunha árbore e... mire,
podo ensinarllo (saca unha longa navalla). Foi deste xeito. Co coitelo na man, tropezou
e ao se inclinar cara diante o seu brazo esquerdo, veo?, cravouse o coitelo nos tecidos
brandos debaixo das costelas. O peso do corpo foi a causa de que a folla se afundira.
Scout ten oito anos e estaba demasiado asustada para decatarse do que ocorría...
ATTICUS.- Sorprenderíase ...
SHERIFF.- Non digo que o inventara, digo que estaba amedrentada de máis para saber
exactamente que tiña pasado. Alí a escuridade era absoluta, as tebras negras como a
tinta. Precisaríase unha persoa moi afeita á escuridade para considerala unha testemuña
de creto...
ATTICUS.- Non o admito.
SHERIFF.- (Berrando, anoxado) Maldita sexa, non estou pensando en Jem! ... Míster
Finch, amólame discutir con vostede cando se pon nesa actitude. Non sei como non
enfermou con todo o que pasou esta noite pero o que sei é que por unha vez na vida non
é quen de atar cabos, e cómpre que deixemos resolto isto esta mesma noite porque mañá
sería demasiado tarde. Bob Ewell ten na gorxa a folla dun coitelo de cociña.
ATTICUS.- Heck, iso que manexaba agora era unha navalla, de onde a quitou?
SHERIFF.- Quiteilla a un borracho.
ATTICUS.- Heck!
SHERIFF.-  (Impaciente)  Dixen que  lla  quitei  esta  noite  a  un  bébedo!  O coitelo  de
cociña  Ewell  atopouno  probablemente.  Afiouno  e  agardou  o  momento  oportuno...
(Pausa) Non é vostede quen ten que tomar a decisión, míster Finch, son eu, só eu. É
unha responsabilidade que pesa unicamente sobre min. Se vostede non comparte o meu
punto de vista, nada poderá facer para impoñer o seu. Se quere intentalo, voulle chamar
embusteiro en toda a cara. O seu fillo non lle deu ningunha coitelada a Bob Ewell, é
imposible  que un rapaz  da escasa corpulencia  de Jem,  e  máis  cun brazo roto,  teña
enerxías abondas para loitar cun home adulto e matalo en medio das tebras máis densas.
O seu fillo non pretendía outra cousa ca chegar, el e a súa irmá, sans e salvos a casa. ...
(Pausa) Eu non valo moito, señor, mais son o sherif do Condado de Maycomb. Vivín
toda a miña vida nesta cidade e sei canto aquí pasou desde que nacín, hai corenta e tres
anos. Un rapaz negro morreu sen motivo ningún e o responsable de que iso ocorrese
morreu tamén. Deixe que os mortos enterren aos mortos, míster Finch, deixe que os
mortos enterren aos mortos. ... No tocante a Boo Radley, nunca ninguén me dixo que
exista unha lei que prohiba a un cidadán facer canto poida por evitar que se cometa un
crime, que é xusto o que fixo el. Mais se cadra vostede considera que teño o deber de
comunicarllo a toda a cidade no canto de silencialo. Sabe o que pasaría daquela? Que
todas as señoras de Maycomb,  incluída a miña muller,  correrían á porta  dese home
levándolle pasteis. Ao meu xeito de ver, coller ao home que vén de facer a vostede e á
cidade un favor tan grande e poñelo, co seu natural tímido, baixo unha luz cegadora...
para min, isto é un pecado e non estou disposto a telo na conciencia. De se tratar doutro
home sería distinto, mais con este home non pode ser, míster Finch. Así que... é posible
que eu non vala nada pero sigo sendo o sherif de Maycomb e Bob Ewell caeu sobre o
seu propio coitelo. Boas noites, míster Finch.
(O sherif sae. Atticus chama á súa filla que permanecera afastada da conversa)
ATTICUS.- Scout, Ewell caeu sobre o seu propio coitelo. Es quen de comprendelo?
SCOUT.- Si, compréndoo, míster Tate tiña razón.



ATTICUS.- Que queres dicir?
SCOUT.- Mira, tería sido unha cousa así como matar a un reiseñor.

CUESTIONARIO:
 Supón que a hipótese inicial do avogado míster Atticus fose certa, isto é, que

fose o seu fillo o causante da morte do home que intentaba matalo, a el e a súa
irmá. Cres que nese caso o sherif actuaría do mesmo xeito, simulando que o
mesmo  Bob  Ewell  se  deu  a  morte  de  forma  casual?  Por  que  non  estaría
xustificado que o fixese nese caso e si no caso que interpreta foi o realmente
acontecido?

 Se ti foses o pai de Jem e o sherif tratase de encubrir a súa acción, tal como
Atticus sospeita inicialmente, actuarías igual que actúa el? Por que?

 Analiza as razóns que Atticus expón para xustificar que se debería facer pública
a intervención do seu fillo na morte de Bob Ewell. Por que esas razóns non son
igualmente válidas para facer público que foi Boo Radley o autor da morte?

 Por que cres que Scout compara a decisión de facer pública a acción de Boo
Radley de dar morte a Bob Ewell con “matar a un reiseñor”?

 Ata o de agora non temos usado en ningunha destas cuestións a palabra “xusto”
ou “xustiza”. Quizais ti si as tes utilizado nas túas respostas mais, se non foi así,
queremos  que  o  fagas  agora,  isto  é,  que  revises  todas  as  respostas  dadas
reformulándoas baixo esta perspectiva:

o Sería  xusto  encubrir  a  intervención  dun  rapaz  na  morte  de  quen  o
intentaba matar?

o Por que pode ser xusto ese encubrimento no caso dunha persoa como
Boo Radley?

o Cres  que  nos  dous  casos  a  lei  autorizaría  o  encubrimento?  Ou,  ao
contrario, nos dous casos obrigaría a facelo público?

o Pode ser xusto nalgún caso incumprir unha lei?

II. A IDEA DE XUSTIZA.

Se  preguntamos  “esa  parede  ten  forma  cadrada  ou  rectangular?”  é  obvio  que  para
responder precisamos ter unha idea de en que consiste un cadrado e un rectángulo. Do
mesmo xeito,  a resposta á pregunta “é isto xusto?” esixe previamente ter  unha idea
sobre o que é xusto en xeral, isto é, ter unha idea da xustiza.

 Serías quen de dicirnos cal foi a idea de “xustiza” na que ti te baseaches para
responder ás preguntas formuladas no apartado anterior?
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Desde  moi  antigo,  os  filósofos  nos  teñen  proporcionado  diferentes  definicións  de
“xustiza”. É célebre a discusión que Platón recolle n’A República sobre cal sexa a máis
axeitada.  Unha parte desa discusión desenvólvese arredor dunha das definicións que
máis se ten empregado:

 “Xusto é dar a cadaquén o que lle corresponde.”



 Estás de acordo con esta definición? Serviría para dar resposta ás preguntas que
foron formuladas no apartado anterior? Que obxeccións lle oporías?
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................

A idea de xustiza así considerada parece dar a entender que o xusto non é o mesmo para
todos, isto é, que o xusto para un pode non selo para outro porque, sendo diferentes
entre si, non lles ha corresponder o mesmo. Isto pode axudarnos a entender por que o
que se cadra podería ser xusto no caso do fillo de Atticus (recoñecer publicamente a súa
intervención na morte de Bob Ewell) pode non selo para a persoa de Boo Radley. Pero
daquela que criterio debemos utilizar para saber “o que corresponde” a cadaquén?

Deixemos por un momento A República platónica para deternos na influente posición do
seu  discípulo  Aristóteles.  Este  salientou  que  unha  correcta  definición  de  “xustiza”
debería ter en conta polo menos tres aplicacións diferentes da idea do que é xusto, a
saber:

- A xustiza equitativa
- A xustiza retributiva
- A xustiza distributiva

A primeira sería a propia do intercambio comercial e só nesta o xusto é igual para todo o
mundo. Así dicimos que se é xusto o prezo dunha mercadoría, ese prezo debe ser igual
para todos os compradores. A determinación do prezo xusto sería o resultado dunha
operación do mercado, no sentido de que se alguén trata de impoñer un prezo excesivo a
un produto,  o  mercado tenderá a  castigalo  (ninguén o mercará,  podendo mercar  un
produto de igual calidade máis barato), e de igual xeito no caso de poñer un prezo por
debaixo do seu custo real (o vendedor neste caso acabaría arruinándose). Por suposto, é
lexítimo  formular  a  pregunta  de  ata  que  punto  existiu  algunha  vez  realmente  ese
“mercado” xusto e imparcial, aínda que polo momento non é algo do que nos vaiamos
ocupar.

A segunda é a xustiza que poderiamos chamar “legal”, isto é, a resultante de aplicar as
leis  aos  infractores.  Neste  caso  o  que  se  procura  é  unha proporcionalidade  entre  a
infracción e o castigo que se aplica. Así, non se aplicará a mesma pena a unha persoa
que rouba por vez primeira que a quen é reincidente, non a quen rouba unha pequena
cantidade que a quen fai un gran roubo, non a quen rouba sen utilizar a violencia que a
quen si a utiliza, etc. Esta xustiza é exercida polo chamado poder xudicial, isto é, polos
tribunais de xustiza.

Por fin, a terceira para Aristóteles é a xustiza propiamente política, isto é, a resultante de
xulgar tanto as necesidades coma os méritos dos cidadáns e da que deberían encargarse
as institucións do Estado. Sen dúbida esta é a máis complicada de todas. Dela depende,
por  unha  parte,  xulgar  que  lugar  merecen  ocupar  os  individuos  na  sociedade,
especialmente no referente a quen deben ser os gobernantes e quen os gobernados. Mais
tamén, por outra, que obriga ten o Estado en relación co coidado dos cidadáns. Con este
enfoque, podemos xulgar, xa non só a xustiza dos individuos, senón a xustiza do propio
Estado e así falaremos de formas de Estado máis xustas e outras máis inxustas.



Respecto disto último, na actualidade, vinte catro séculos despois de Aristóteles, parece
impoñerse a idea de que a forma de Estado máis xusta é a democracia.

 Estás de acordo coa afirmación “a democracia é a forma de Estado máis xusta”?
Por que? Trata de responder a esta pregunta, tendo presente os dous factores que
salientabamos antes para determinar un Estado xusto: como se determina quen
deben ser os gobernantes? A que se obriga o Estado democrático respecto do
coidado dos cidadáns?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................

O filósofo e xurista estadounidense John Rawls dedicou boa parte da súa obra, a finais
do século  XX,  a  desenvolver  unha nova teoría  da  xustiza  que  puidese  contribuír  a
resolver algúns dos problemas aos que se enfrontan os Estados democrático liberais
contemporáneos. Resumindo as súas ideas, diremos que establece dous principios da
xustiza e dúas regras de prioridade:

1º  Principio:  Cada  persoa  ha  ter  igual  dereito  ao  máis  extenso  sistema  de  iguais
liberdades básicas compatible cun sistema de liberdade para todos (Principio de igual
liberdade para todos).
2º Principio: As desigualdades sociais e económicas deben, por unha parte, responder
ao maior beneficio para os menos favorecidos e a un aforro xusto e, por outra, estarán
relacionadas con cargos e posicións accesibles a todos en condicións de igualdade de
oportunidades (Principio de igualdade de oportunidades).
Primeira Regra de prioridade: A liberdade só pode restrinxirse a causa da liberdade
(prioridade da liberdade).
Segunda Regra de prioridade: O segundo principio ten prioridade sobre a eficacia e o
benestar (prioridade da igualdade de oportunidades).

 Analiza en grupo de traballo o sentido destes principios e prioridades. Cres que
da súa aplicación pode deducirse que a democracia é un réxime político xusto?

 Cres que estes principios e prioridades poden axudarnos a responder de xeito
máis fundamentado ás preguntas formuladas no anterior apartado? Por que?

 Cal cres que é o tipo de xustiza (dos tres que distingue Aristóteles) que debe ser
aplicado para resolver a cuestión que se formula no caso da novela?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

III. MESMO NUN PAÍS DE DEMOS: O LUGAR DA XUSTIZA NA
CONSTITUCIÓN DOS ESTADOS.

Tomamos  a  expresión  “un  país  de  demos”  do  gran  filósofo  ilustrado  alemán
Inmanuel Kant. Con ela quería terzar nun vello debate que a Ilustración viña de
recuperar,  o  que  enfrontaba  aos  que  concibían  aos  seres  humanos  como
esencialmente  “malos”  (egoístas  radicais  incapaces  de  manter  relacións  de



cooperación se non era mediante a forza) e quen os debuxaban como “bos” por
natureza.

Os  primeiros,  que  tiñan  a  Hobbes  como  principal  referente,  defendían  en
consecuencia a necesidade dun Estado forte (a monarquía absolutista) porque sen
orde non sería posible a vida social e a concesión de liberdades individuais acabaría
dexenerando inevitablemente no caos e a desorde.
Os  segundos,  que  atoparían  en  Rousseau  a  figura  de  referencia,  crían  posible
compatibilizar a orde social e as liberdades individuais e amosábanse favorables a
formas políticas liberais (monarquía parlamentaria ou república).

 Reflexiona: se ti tiveses que adoptar unha destas dúas opcións, cal adoptarías?: a
de Hobbes ou a de Rousseau? Trata de desenvolver os argumentos que poderían
contribuír á defensa de unha ou da outra.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

TEXTO:

O problema do establecemento do Estado ten solución, mesmo para un pobo de
demos, por moi forte que soe (sempre que teñan entendemento), e o problema
formúlase  así:  “ordenar  unha  moitedume  de  seres  racionais  que,  para  a  súa
conservación, esixen conxuntamente leis universais, aínda cando cada un tenda
no seu interior a eludir a lei, e establecer a súa constitución de xeito tal que,
aínda  que  os  seus  sentimentos  particulares  sexan  opostos,  os  conteñan
mutuamente  de  maneira  tal  que  o  resultado  da  súa  conduta  pública  sexa  o
mesmo  que  se  non  tivesen  malas  inclinacións”.  Un  problema  así  debe  ter
solución.  Pois  non  se  trata  do  perfeccionamento  moral  do  home  senón  do
mecanismo da natureza; o problema consiste en saber como se pode utilizar este
mecanismo no home para ordenar a oposición dos seus instintos non pacíficos
dentro dun pobo de maneira tal que se obriguen mutuamente a sometérense ás
leis coactivas, xerando así a situación de paz na que as leis teñen vigor.
Inmanuel Kant: Sobre a paz perpetua.

Kant defende que deberiamos concibir o sistema de leis dun Estado coma se tivese
que ser aplicado a un “pobo de demos”. Con isto está sinalando que non é razoable
pensar que a sociedade está composta de anxos bos. Os seres humanos non somos
espíritos puros movidos exclusivamente por altos ideais. Disto semella deducirse
que a súa postura se inclina máis ben cara á opción de Hobbes. Mais, con todo, o
modelo de Estado que el defenderá será o dunha “república”, entendida como unha
sociedade de “cidadáns” e non de “súbditos”, isto é, de persoas autónomas capaces
de decidiren por si mesmas e xa que logo dotadas de liberdade para escoller aos seus
gobernantes e aprobar ou rexeitar as leis polas que se deben rexer.

 Nun réxime absolutista, a relación dos gobernantes respecto do monarca é a de
súbditos. En cambio, nun réxime democrático non hai súbditos, tan só cidadáns.
Saberías explicar a distinción entre “súbdito” e “cidadán”?



.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................

Sigamos coa idea de Kant: deberiamos aceptar que o seu “pobo de demos” equivale
a soster o punto de vista de Hobbes? Como se entende logo que non apoie a súa
concepción  dun  Estado  autoritario?  A clave  está  no  “coma  se”:  trátase  dunha
hipótese  e  ademais  dunha  hipótese  esaxerada  e  que  o  propio  Kant  sabe  que  é
esaxerada. Nin a sociedade está feita de anxos bos, nin tampouco de anxos malos
(demos). Os seres humanos non somos nin puramente bos nin perversamente malos.
Seguro que hai humanos de excepcional virtude, “santos” poderiamos dicir,  pero
seguro tamén que constitúen unha minoría. E por desgraza tamén é seguro que hai
algúns individuos de excepcional maldade mais tamén afortunadamente son unha
minoría. Pero, á hora de deseñar as leis dun país, parece dicirnos Kant, sería moito
máis grave se nos equivocásemos crendo que todo o mundo é bo, que se esaxeramos
pensando que todos son malos. Decatémonos de que el  non fala en realidade de
“malos”  senón de “egoístas” e  o  que  defende é  que as  leis  deben ser  tales  que
mesmo ese egoísmo conduza aos homes a aceptar o poder coactivo das leis. Porque,
en efecto, nun Estado sen leis nin sequera as inclinacións egoístas poderían ter a
certeza de poder satisfacerse. Sería, como dicía Hobbes, “a guerra de todos contra
todos”. Mais, atención, advírtase que, a diferenza do punto de vista hobbesiano, para
Kant a paz legal (o sometemento ao imperio da lei) debe e pode facerse compatible
co respecto ás leis.

Esta  é,  logo,  a  solución  de  Kant  ao  dilema entre  seguridade  (orde)  e  liberdade
(caos). É posible un Estado forte, garante da seguridade e orde, fundado ao mesmo
tempo no exercicio das liberdades dos cidadáns, sen que estas deriven nun caos,
sempre que o sistema de leis e os poderes encargados de aplicalas e perseguir aos
infractores, non sexa deseñado no suposto inxenuo de que todos os cidadáns as van
respectar espontaneamente, sen ningún tipo de vixilancia. Se todos fósemos santos
ou anxos, non se precisaría nin o Estado nin as leis. Mais non o somos, por iso é
preciso o poder do Estado.

 Compartes  a  solución  de  Kant  ao  dilema  entre  orde  e  seguridade  fronte  a
liberdade e caos? Argumenta a túa resposta.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................

 Cres que é inevitable algún grao de desorde nunha sociedade de cidadáns libres?
Cres  que  aínda  así  a  liberdade  debe  ser  sempre  un  ben  que  o  Estado  debe
protexer e respectar? Argumenta as túas respostas.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................

 Coñeces  algún  sistema  de  pensamento  ou  ideoloxía  política  que  defenda  o
principio de que a liberdade dos cidadáns abonda por si soa para organizar a vida
social sen a necesidade da intervención de ningún poder estatal? Estás de acordo
ou en desacordo con este punto de vista? Que obxeccións atopas?



.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................

IV. DA XUSTIZA COMO IDEAL Á XUSTIZA COMO 
INSTITUCIÓN: O PODER XUDICIAL NOS ESTADOS 
DEMOCRÁTICOS.

Se  tivésemos  que  salientar  os  principais  riscos  que  caracterizan  un  Estado
democrático, diriamos que son os seguintes:

- O poder emana do pobo. É dicir: non hai ningún poder por riba da vontade dos
propios cidadáns. Para garantir isto é indispensable que os órganos reitores do
Estado sexan elixidos polos cidadáns en eleccións libres e periódicas.

- A división de  poderes.  Para  evitar  a  concentración  da  autoridade  nunha ou
varias  persoas  ou  institucións,  o  poder  do  Estado  estará  dividido  en  tres
instancias, separadas de tal xeito que ningunha delas pode inmiscirse no ámbito
do poder da outra. Estes tres poderes son: o  poder lexislativo  (encargado de
debater  e aprobar  as leis,  formado polos deputados do Parlamento),  o  poder
executivo  (encargado  de  aplicar  as  leis,  formado  polo  Goberno)  e  o  poder
xudicial (encargado de perseguir aos infractores da lei, formado polos xuíces).

- O criterio da maioría e o respecto ás minorías. Mesmo aínda que se procure o
consenso da totalidade da poboación (ou da totalidade dos seus representantes
no Parlamento) é difícil que este se obteña á hora de aprobar moitas das leis. O
criterio democrático implica que se aceptará o criterio da maioría, someténdose a
minoría aos acordos maioritarios. Agora ben, a decisión maioritaria haberá de
aceptar uns límites se pretende seguir rexéndose por principios democráticos;
estes  límites  consisten  no  respecto  á  liberdade  das  minorías  para  seguir
defendendo as súas ideas.

- Liberdades  políticas  da  cidadanía.  Polo  dito  no  punto  precedente,  ningún
Parlamento  nin  Goberno  democráticos  poden  impoñer  leis  que  neguen  as
chamadas  liberdades  democráticas  básicas:  liberdade  de  pensamento  e
expresión, liberdade de reunión e asociación, liberdade de manifestación e folga.

Estas liberdades básicas, así como as características xerais do sistema político, nun
Estado democrático son recollidas na  Constitución ou Lei de leis. Co obxecto de
dificultar e finalmente impedir que certos grupos, unha vez acadado o poder por vías
democráticas,  intenten  perpetuar  ese poder  afogando a  liberdade  dos  cidadáns e
grupos  opositores,  a  modificación  da  Constitución  require  un  tipo  de  maioría
cualificada superior á maioría simple, que é a que no Parlamento permite cambiar as
leis ordinarias. Na Constitución Española, por exemplo, esa maioría require entre
tres quintos (art. 167.1 da Constitución) ou dous terzos (168.2) do Parlamento. No
caso de certos artigos, esixe ademais un proceso plebiscitario ou referendo (167.3 e
168.3).

 O CASO DOS ESTADOS TOTALITARIOS



Pode considerarse democrático un gobernante autoritario se accede ao poder por
vías democráticas (elixido en eleccións libres pola maioría da cidadanía) e, una
vez no poder, suprime as leis que garanten as liberdades cidadáns? (Responde a
esta pregunta, tendo en conta o explicado nos parágrafos precedentes sobre as
características que debe ter un Estado democrático)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................

O ascenso ao poder de Hitler e o seu partido (Partido Nacionalsocialista Alemán,
máis coñecido como nazi) é un exemplo de como un gobernante ditatorial pode
facerse co poder utilizando os mecanismos democráticos. Procura información
sobre o proceso de acceso aos poderes do Estado por parte de Hitler durante a
República  de  Weimar  e  os  procedementos  que  posteriormente  utilizou  para
impoñer un Estado totalitario (o Terceiro Reich) que conduciu ao seu país e a
toda Europa á Segunda Guerra Mundial, ademais de ser responsable da maior
operación xenocida coñecida (o exterminio de millóns de xudeus).

 O PARADOXO DAS DEMOCRACIAS

O caso  de  Hitler  e  o  nazismo  suscita  un  dos  problemas  límites  aos  que  se
enfrontan os sistemas democráticos:

 É democrático que para evitar que partidos non democráticos accedan ao poder
facer con eles unha excepción á liberdade de expresión, asociación, reunión e
manifestación?

o Pero non poderiamos dicir que se un goberno democrático prohibe un
partido xa deixa de ser democrático?

o Como podemos evitar que ao dispoñer da prerrogativa de declarar ilegal
a un determinado partido, o partido no poder a use para se desfacer dos
grupos opositores que poden desposuírlle dese poder?

 Se os réximes democráticos non prohiben os partidos non democráticos, non
permitirán dese xeito que estes partidos utilicen a democracia para debilitala?

o Como evitarán daquela as democracias o xurdimento de novos posibles
Hitler?

Debate en grupo como resolver este dilema, presentando logo as vosas conclusións ao
conxunto da clase. Comparade as conclusións de cada grupo e intentade chegar a unha
conclusión consensuada.

V. O SISTEMA XUDICIAL NO ORDENAMENTO 
CONSTITUCIONAL DO ESTADO ESPAÑOL.

Un  Estado  democrático  é  tamén  un  Estado  de  Dereito.  Con  este  concepto
entendemos un Estado sometido a  un sistema de leis  que determina de maneira
precisa que é lexítimo facer (o que as leis permiten) e que non o é (o que as leis
prohiben). Pódese dicir que nun Estado de Dereito todo o que non está expresamente



prohibido polas leis pode facerse. A vixilancia sobre o incumprimento ou infracción
das leis compete nos Estados democráticos e de Dereito ao poder xudicial e este
debe ser de todo independente da influencia dos dous outros poderes (o lexislativo e
o executivo).

Cando  dicimos  que  nun  Estado  democrático  non  hai  “súbditos”  senón  tan  só
“cidadáns” queremos dicir que estes, a diferenza daqueles, non están sometidos a
ningún poder fóra do poder da lei e esta, a lei, recibe a súa lexitimidade por ser
expresión da libre vontade da cidadanía manifestada a través dos seus representantes
no Parlamento. E cando dicimos que todos os cidadáns están sometidos ao poder da
lei, isto inclúe tamén a aqueles cidadáns e cidadás que nun determinado momento
están  a  exercer  calquera  tipo  de  poder.  Isto  é,  tanto  os  parlamentarios  (poder
lexislativo), como o Presidente do Goberno e os seus ministros (poder executivo),
como os propios xuíces (poder xudicial) están obrigados a cumprir as leis na mesma
medida  que  calquera  outro  cidadán  e,  se  non  o  fan,  deberán  ser  perseguidos,
xulgados e no seu caso castigados polos poderes do Estado encargados de facelo.

 O  CASO  ESPECIAL  DO  XEFE  DO  ESTADO  NA  CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
España é unha Monarquía Constitucional, o que implica que o Xefe do Estado é
o Rei (ou Raíña, aínda que a actual Constitución Española concede primacía ao
varón sobre a muller  na sucesión da Coroa,  art.  57).  O cargo de Monarca é
hereditario e non elixible. Isto podería facer pensar erroneamente que queda fóra
da vontade dos cidadáns mais  se así  fose daquela non poderíamos falar  dun
Estado democrático. Como deixa ben claro o artigo 1.2 da Constitución

A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes
do Estado.

Isto inclúe tamén á xefatura do Estado, o que quere dicir que se algunha vez o
pobo  español  decidise  cambiar  a  modalidade  do  Estado  (de  Monarquía  a
República,  por  exemplo)  podería  facelo,  aínda  que,  iso  si,  utilizando  os
complexos  procedementos  que  a  Constitución  especifica  para  as  reformas
constitucionais (art. 168).

Por outra banda, como acontece en todas as monarquías parlamentarias, o Rei
“reina mais non goberna”. Isto quere dicir que non exerce directamente ningún
dos poderes do Estado, sendo as súas funcións simbólicas e arbitrais (art. 56.1).
No artigo 56.3 proclámase que “a figura do rei é inviolable e non está sometida a
responsabilidade”. Isto significa que, mentres permaneza exercendo as funcións
do soberano, o Rei non pode ser denunciado polo incumprimento das leis nin
consecuentemente xulgado. Quere isto dicir que non está sometido ao peso da
lei?  En certo xeito,  si.  Mais débese ter  en conta que,  como se especifica no
mesmo  artigo  56.3  e  no  64.1  e  64.2,  todos  os  actos  do  Rei  deberán  ser
referendados polo Goberno, considerándose a este responsable deses actos.

A diferenza dos restantes poderes do Estado, o poder xudicial non é accesible, mediante
elección, a calquera cidadán. En efecto, non existe ningunha condición predeterminada
para presentarse ás eleccións parlamentarias (calquera cidadán, ademais de elector, é
elixible) e calquera cidadán ou cidadá pode ser elixido Presidente do Goberno se así o



decide a  maioría  do Parlamento (non se esixe dispoñer de ningún tipo de título ou
formación específica). Pola contra, na actualidade só aquelas persoas que teñan unha
formación xurídica perfectamente acreditada poden formar parte do poder xudicial. É
logo un poder este cun carácter corporativo porque se considera que se precisa unha
formación profesional previa para poder desenvolvelo de forma competente. Con todo,
o artigo 117 da Constitución establece que “a xustiza emana do pobo” e o 125 regula o
exercicio da “acción popular” e a institución do xurado, mediante os cales os cidadáns
poden participar na administración da xustiza.
Dicimos que en xeral os sistemas xudiciais dos Estados democráticos son garantistas
no sentido de que os procedementos están especialmente dirixidos para garantir  que
ningunha persoa inocente poida ser inxustamente condenada. Este acento nas garantías
xurídicas  das persoas  acusadas dun delito  nace da constatación de que no chamado
Antigo  Réxime  (as  monarquías  absolutas  e  as  sociedades  feudais)  era  frecuente  a
aplicación arbitraria da xustiza por parte dos poderosos. Pensade, por exemplo, que se
usaba  a  tortura  de  forma  sistemática  para  obrigar  aos  acusados  a  “confesar”.
Naturalmente,  baixo  tortura  ata  o  máis  inocente  acababa  confesándose  culpable  de
calquera cousa con tal de escapar dun sufrimento intolerable.

 UN CASO REAL E UN CASO INVENTADO
o O  Caso  do  Cabaleiro  de  La  Barre,  un  mozo  acusado  en  1675  de

esnaquizar  unha  cruz  en  compaña  duns  amigos.  Foi  torturado  e
condenado  a  morte  por  actos  blasfemos  e  sacrílegos  e  executado
mediante un procedemento atroz.

o O  Conde  de  Montecristo,  título  dunha  novela  de  Alexandre  Dumas.
Relata  a  denuncia  anónima,  baseada  en  falsas  acusacións,  contra
Edmundo Dantés, que o conduce a ser encarcerado de por vida.

 Procura información a través de Internet sobre os dous casos. Tamén podes ler a
novela de Dumas ou ver algunha das varias versións cinematográficas e para
televisión que se teñen feito. Lembra, en relación con este segundo caso, que aos
efectos do noso tema só nos interesa a primeira parte, cando Dantés é detido
onde  se  detalla  o  procedemento  utilizado  tanto  para  a  denuncia  como  para
conducilo  a  prisión,  privándoo  da  posibilidade  de  defender  a  súa  inocencia
diante dun tribunal de xustiza.

o Que teñen en común os dous casos?
o Por que o filósofo francés Voltaire se involucrou na defensa do cabaleiro

de  La  Barre  e  puxo  a  súa  condena  como  exemplo  lamentable  de
intolerancia relixiosa?

o Que é unha lettre de caché?
o Dispuxeron de medios axeitados para defendérense das acusacións tanto

o Cabaleiro de La Barre como Edmundo Dantés?
o Cres que uns casos semellantes poderían chegarse a dar no nosos días,

nun réxime democrático? Por que?

 PODE NALGÚN CASO ESTAR XUSTIFICADA A TORTURA?
En ocasións tense xustificado a tortura por considerar que mediante ela, e só
mediante ela, se pode conseguir salvar inocentes. Este foi o argumento utilizado,
por  exemplo,  polo  goberno  do  Presidente  dos  Estados  Unidos  George  Bush
despois do 11 de setembro de 2001 para aprobar unha lexislación especial (a
chamada  Patriot Act), que na práctica permitía o recurso a métodos de tortura
para  arrincar  confesións  a  detidos  sospeitosos  de  pertencer  a  organizacións



terroristas. Métodos que se aplicaron de forma sistemática cos detidos no campo
de prisioneiros de Guantánamo, institución carceraria que incumpre boa parte
dos requisitos propios dunha xustiza democrática (p. ex.: os presos permanecen
detidos sen xuízo de forma indefinida, ignorando as acusacións que pesan sobre
eles e sen dispoñer de medios para se defenderen).

o Procura información sobre os atentados das Torres Xemelgas de Nova
Iork o 11 de setembro de 2001, a Patriot Act e a prisión de Guantánamo.

o Pensas que de se demostrar que as torturas nalgún caso serviron para
deter a terroristas e evitar futuros atentados, nese caso podería dicirse que
a  tortura  estaría  xustificada?  Mesmo  aínda  que  para  conseguilo  fora
torturada algunha persoa inocente?

o Que argumento se pode achegar para seguir asegurando que en ningún
caso a tortura pode xustificarse?

 A REPRESENTACIÓN DO DELITO E O EXERCICIO DA XUSTIZA NOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
No  cine  a  na  televisión,  por  se  trataren  de  medios  comerciais  dirixidos  ao
entretemento de gran número de espectadores (esencial para o seu éxito), adoita
concederse prioridade aos aspectos espectaculares fronte á dimensión reflexiva.
Por esa razón son máis as secuencias de acción, nos filmes que representan casos
policiais,  que  as  dirixidas  a  amosar  as  preocupacións  e  os  debates  sobre  o
cumprimento das normas de xustiza. É frecuente que nestes produtos se presente
unha oposición entre os axentes de policía, interesados en deter aos criminais, e
os  representantes  da  lei  (xuíces,  fiscais,  avogados),  aparentemente  máis
interesados en respectar formalismos burocráticos ca en conseguir unha acción
eficaz contra o crime. E non é infrecuente que, a partir deste enfrontamento, os
axentes  de  policía,  presentados  como  “bos”,  recorran  a  accións  violentas  e
ilegais, cando non directamente á tortura, para saltarse aqueles formalismos e
conseguir  meter  entre  rexas  ou  mesmo  matar  aos  “malos”,  é  dicir,  os
delincuentes.

o Hai moitos exemplos para comprobar ata que punto esta representación
nesgada da persecución do crime é dominante nos medios audiovisuais.
Podes  comezar  por  analizar  calquera  serie  de  televisión  do  xénero
policial  que neste momento se estea a emitir  por algún dos canles de
televisión.

o Varias populares series de filmes poden servir tamén para comprobalo,
coma as que teñen como protagonista ao actor Clint Eastwood no papel
do duro policía Harry Callaghan (Harry o Sucio, 1971;  Harry o forte,
1973;  Harry  o  executor,  1976;  Impacto  súbito,  1983;  A lista  negra,
1988),  ou  as  da  parella  formada  polos  actores  Mel  Gibson  e  Danny
Glover (Arma letal 1, 2, 3 e 4; 1987, 1989, 1992 e 1998).

o Cres que en xeral  é certo que os policías son os máis  interesados en
deteren  aos  criminais  mentres  que  a  xustiza  só  se  preocupa  por
formalismos burocráticos?

o Por  que  pensas  que  poden  ser  necesarios  eses  “formalismos
burocráticos” nos procedementos de persecución do crime? Que podería
acontecer se desaparecesen esas formalidades? Lembra o que acontecía
cos  procedementos  das  institucións  da  xustiza  nas  sociedades  non
democráticas; non poderían volverse producir efectos semellantes?



o Analiza as situacións representadas nestes filmes nas que se xustifica o
uso da violencia policial e mesmo a tortura. Coidas que en efecto esa
xustificación é defendible?

o Comproba en particular en que medida a certeza que os policías teñen
sobre a condición de criminais de aqueles aos que perseguen podería
realmente darse na realidade. Lembra que o que as imaxes amosan non
coincide co que os policías “saben”, é dicir, o que sabe o espectador non
teñen por que sabelo os policías. Tendo en conta isto, paréceche que a
certeza con que actúan os policías é razoable?

Unha frase resume ben a esencia do carácter garantista da xustiza democrática: “Todo
cidadán  é  inocente  mentres  non  se  demostre  a  súa  culpabilidade”.  É  o  que  na
Constitución  Española  se  recolle  expresamente  como  dereito  á  “presunción  de
inocencia” (art.  24.2). Este enfoque é antagónico do que prevalecía na aplicación da
xustiza nos réximes predemocráticos, onde eran os acusados quen estaban obrigados a
demostrar a súa inocencia.

 DEMOSTRA QUE NON FOCHES TI O LADRÓN!
Non son poucos os que tenden a criticar o modelo de xustiza garantista porque é
demasiado “brando” cos delincuentes.  Isto acontece en boa medida porque a
maioría das persoas non se coloca na situación de poder ser falsamente acusada.
Para que te deas de conta da dificultade de probar a propia inocencia, imaxina a
seguinte situación hipotética:

o Aproveitando que a aula queda baldeira durante un tempo, alguén rouba
unha mochila dun compañeiro. A mochila aparece no patio pero faltan os
cartos que ían dentro. Quen foi o ladrón? Dáse a circunstancia de que ti
entraches na aula cando non había ninguén e es acusado do roubo. Mais
desde logo ti non o fixeches. De que modo poderías probar que non es o
autor do roubo?

Por  outra  banda,  non  só  os  acusados  antes  do  xuízo  senón  mesmo  os  xulgados  e
condenados (é dicir, declarados culpables), non por iso perden todos os seus dereitos.
En primeiro lugar, o artigo 24 da Constitución Española establece que toda persoa ten
dereito a defenderse, o que inclúe coñecer de que son acusados e recibir a asistencia dun
avogado defensor. Para as persoas que non dispoñan de medios para pagárense o seu
propio avogado, tense instituído a figura do “avogado de oficio”, pagado polo Estado. 
Previamente, no artigo 17 sinálase que ninguén pode ser detido de xeito inxustificado.
Se  a  policía  cre  preciso  deter  a  alguén  para  indagar  a  autoría  dun delito,  o  tempo
máximo en que pode ser mantido en detención preventiva nunca será superior ás setenta
e dúas horas. Pasado ese tempo, debe ser posto a disposición xudicial e, en calquera
caso, desde o primeiro intre terá dereito a ser informado das razóns da súa detención e á
asistencia dun avogado.

Ademais, no artigo 25 especifícase que as condenas só poden aplicarse por accións ou
omisións conceptuadas como delito no momento en que aquelas foron efectuadas. É
dicir,  se as leis  cambian é unha acción determinada,  que antes  non era considerada
delito, pasa a selo, ou se incrementa a sanción a aplicar, estes cambios legais non se
poderán aplicar a quen realizou esa acción antes do cambio legal. A isto denomínase
carácter non retroactivo das leis.



Finalmente,  unha vez declarados culpables,  os individuos non perden todos os seus
dereitos senón tan só aqueles que a sanción especifica, como a privación de liberdade. A
acción sancionadora da xustiza democrática en ningún caso vai dirixida á destrución do
condenado senón á súa reinserción. Por esa razón, a Constitución Española establece no
artigo 25.2 que “As penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán
encamiñadas á reeducación e reinserción e non poderán consistir en traballos forzados”.
Esta concepción da xustiza é obviamente contraditoria tanto coa pena de morte como
coa cadea perpetua, porque nos dous casos se fai imposible o obxectivo de reinserción
na sociedade do delincuente.

 PARA CONCLUÍR: UN DEBATE SOBRE A PENA DE MORTE E A CADEA
PERPETUA
Non todos os Estados considerados democráticos teñen abolido a pena de morte
e a cadea perpetua. Un exemplo notorio é o dos Estados Unidos de América.

o Que  razóns  se  teñen  dado  anteriormente  para  aseverar  a  difícil
compatibilidade entre democracia e este tipo de penas?

o Pensas que nalgún caso estas penas poderían estar xustificadas? Por que?
De que modo resolves as obxeccións antes formuladas?

o Compara os índices de delincuencia nos Estados federais dos Estados
Unidos de América que manteñen vixente a pena de morte (non todos
teñen pena de morte) cos dos Estados da UE, onde a pena de morte está
abolida. Son maiores ou menores? Cres que, de acordo con eses datos,
pode afirmarse que a pena de morte serve para disuadir aos delincuentes
potenciais de cometeren delitos?

 

VI. APLICANDO AS LEIS: TODO O LEGAL É XUSTO? A 
XUSTIZA PARA ALÉN DAS LEIS.

É o momento de regresar de novo ás cuestións propostas a partir da novela e do filme
Matar un reiseñor, tendo agora en conta o analizado ata aquí sobre a xustiza nun Estado
democrático e de dereito.

CUESTIONARIO:
- Cres que a decisión final do policía se axusta á dereito (é dicir, é acorde co que

establecen as leis nos procesos xudiciais democráticos)? Por que?
- Pode un policía decidir pola súa conta encubrir ao autor dunha morte porque cre

que en realidade non merece ningún castigo?
- Como  debería  actuar  de  acordo  coas  esixencias  dos  procesos  xudiciais

democráticos?
- Analiza os pros e os contras de permitir decisións como a adoptada polo policía

en Matar un reiseñor.

En todo caso, a actuación do policía e o silencio cómplice do avogado Atticus e a súa
filla nos dá ocasión para propoñérmonos unha cuestión máis ampla:

- debemos considerar que en todos os casos o que establecen as leis  é o máis
xusto?



- cometemos  sempre  inxustiza  ao  desobedecer  as  leis  ou  nalgún  caso  esa
desobediencia podería estar xustificada en función dun ideal de xustiza que esas
leis contradín?

O estadounidense Henry D. Thoreau foi o primeiro en defender, a finais do século XIX,
o dereito do cidadán, mesmo nun Estado democrático, á  desobediencia civil. Non foi
unha defensa tan só teórica senón que a levou á práctica, negándose a pagar os impostos
en protesta pola persistencia da escravitude e a guerra con México. Consideraba que a
súa conciencia  non lle  permitía contribuír  a financiar un Estado que utilizaba a súa
contribución  para  atacar  a  un  Estado  veciño  e  perseguir  a  escravos  fuxitivos.  Foi
encarcerado por ese motivo, aínda que só pasou unha noite no cárcere porque alguén
pagou a multa que el se negara a abonar. A súa experiencia no cárcere inspirou o seu
breve ensaio Do deber da desobediencia civil, do que extraemos estes fragmentos:

Debe render o cidadán a súa conciencia, sequera por un intre, ou no grao máis 
mínimo, ao lexislador? Por que ten, daquela, cada home unha conciencia? Coido
que deberiamos ser homes primeiro e súbditos logo. Non é desexable cultivar 
pola lei un respecto igual ao que se acorda ao xusto. A única obriga que teño 
dereito a asumir é a de facer en todo momento o que considero xusto.
(... ... ... ...)
Hai leis inxustas. Contentarémonos obedecéndoas ou trataremos de corrixilas e 
as seguiremos obedecendo ata que o consigamos ou, máis ben, 
transgredirémolas de seguido? Baixo un goberno coma o presente, os homes 
pensan polo xeral que é mellor agardar ata ter persuadido á maioría da 
necesidade de alteralas. Pensan que, de se resistir, o remedio sería peor ca 
doenza. Mais é culpa do goberno mesmo que o remedio sexa peor ca doenza.
(... ... ...)
Se un millar de persoas refusasen satisfacer os seus impostos este ano, a medida 
no sería nin sanguenta nin violenta, como si, en cambio, o proceder contrario, 
que lle permitiría ao Estado continuar perpetrando accións violentas con 
derramamento de sangue inocente. E esa é, de feito, a definición da revolución 
pacífica, se a tal é posible. Se o recadador de impostos ou calquera outro 
funcionario me pregunta, como así ten ocorrido xa, “pero que hei facer eu?”, a 
miña resposta é: “Se en verdade desexas colaborar, renuncia ao cargo”. Cando o 
súbdito negue a súa lealdade e o funcionario os seus oficios, a revolución se terá 
conseguido.

CUESTIONARIO:
- Analiza en cada fragmento cal é a posición defendida polo autor e cales os 

argumentos que se lle poderían opoñer. Advirte que nun dos fragmentos o propio
autor adianta un argumento en contra que el mesmo refuta (ou cre refutar) de 
seguido.

- Que debemos entender por “conciencia”? Cres que sería posible unha sociedade 
que se rexese simplemente pola “conciencia” dos cidadáns sen necesidade de 
leis e poderes encargados de facelas cumprir? Razoa a túa resposta.

- Cres que unha lei pode ser inxusta? Mesmo se é aprobada mediante 
procedementos democráticos? Cal será, nese caso, o criterio mediante o cal 
podemos determinar o seu carácter xusto ou inxusto? (Ten en conta na resposta a
estas preguntas o dito anteriormente sobre o concepto de “xustiza”).



- Que quere dicir Thoreau coa expresión “revolución pacífica”? Pensas que é 
posible levar adiante unha revolución dese tipo seguindo as pautas que el 
propón?

Trala Segunda Guerra Mundial, o líder hindú Mathatma Gandhi adoptou o modelo da
desobediencia civil de Thoreau, e a resistencia pacífica, para encabezar o movemento
de loita pola independencia da India respecto do poder colonial británico. A comezos
dos anos sesenta do mesmo século XX, o reverendo Martin Luther King asumiu os
mesmos procedementos para a mobilización da sociedade estadounidense a favor dos
dereitos civís e contra a segregación racial da poboación negra.

 Procura información sobre estes dous líderes pacifistas e sobre o resultado das
súas loitas.

En todos estes casos (Thoreau, Gandhi, M. L. King) as loitas, aínda que promovidas
contra unhas leis aplicadas en condicións en principio democráticas (por un Parlamento
elixido libremente), ían dirixidas contra evidentes déficits na aplicación dos principios
democráticos, como se cadra a estas alturas ti mesmo xa teñas sinalado:

 Thoreau rebélase contra a  persistencia do escravismo nos Estados Unidos de
América que non hai moito que teñen conquistado a súa independencia de Gran
Bretaña.  Naturalmente,  os  escravos  non  podían  participar  na  elección  dos
parlamentarios e polo tanto influír na aprobación das leis.

 Gandhi  loita  pola  independencia  dunha  colonia.  Á  poboación  colonial
negábaselle a capacidade para aprobar a lei da metrópole.

 Martin Luther King reclama que os dereitos civís formalmente recoñecidos nas
leis sexan de facto aplicados, cousa que non ocorría coa poboación de raza negra
nos Estados federais do Sur.

Parece obvio que, no caso dun Estado autoritario, non democrático, a lexitimidade para
opoñerse a leis xustas debe ser considerada maior. Tal parece que sería o caso de quen
se  opuxeron  a  aplicación  das  leis  nos  Estados  totalitarios  como  a  Italia  fascista,  a
Alemaña nazi, a ditadura franquista ou o estalinismo soviético.

Propoñemos o visionado das secuencias do interrogatorio policial e o xuízo final do
filme  Sophie Scholl para analizar e debater sobre o dereito, mais tamén os límites, de
resistencia á lei vixente.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título orixinal: Sophie Scholl – Die Letzten Dag 
Título do filme para a distribución en España: Sophie Scholl, los últimos días
Director: Marc Rothemund
Guión: Fred Breinersdorfer
Producción: Broth e Goldkind Filmproduktion, Alemaña 2005
Música: Reinhold Heil e Johnny Klimek
Intérpretes: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held, Johanna Gastdorf,
André Hennicke, Florian Stetter



SINOPSE: Estamos na Alemaña nazi, cara o final da Segunda Guerra Mundial, cando o
avance do exército do III Reich vén de ser freado na fronte soviética. Sophie Scholl e o
seu irmán, membros da organización clandestina Rosa Branca, son detidos despois de
lanzar  uns panfletos na universidade denunciando a política criminal  do goberno de
Hitler e reclamando o final da guerra. O filme descríbenos o seu interrogatorio pola
policía e finalmente o seu xuízo e condena a morte.

CUESTIONARIO:

 Identifica os argumentos do policía mediante os cales xustifica que a lei debe ser
respectada en todos os casos.

 Que argumentos utiliza na súa defensa Sophie Scholl?
 Cres que en todo momento Sophie Scholl di a verdade? Pode estar nalgún caso 

xustificado mentir para escapar da aplicación dun castigo legal?
 Que argumentos (tanto dos esgrimidos polo policía, como por Sophie Scholl) 

cres que poderían seguir tendo vixencia nun contexto democrático, e cales 
deixarían de telo nese contexto?

Non faltan na historia do pensamento autores que teñen defendido que as leis deben ser
respectadas en todos os casos porque é sempre peor o caos e a “anarquía” que se daría
se aceptásemos que cadaquén actúe segundo o seu propio criterio (a “súa conciencia”,
como diría Thoreau) ca vivir baixo leis inxustas. Esa superioridade do principio de orde
e obediencia á lei sobre a liberdade individual é o que vimos no seu momento defender
por Hobbes.

Moitos séculos antes deste autor, e segundo recolle Platón no seu diálogo Critón, o seu
mestre Sócrates aceptou darse morte bebendo a cicuta antes de desobedecer as leis da
súa cidade, a democrática Atenas, malia estar convencido de que esas leis se estaban
aplicando inxustamente no seu caso. Advertide que aquí xa non se trataba de negarse a
acatar  unhas  leis  inxustas  senón unha inxusta  aplicación  como resultado dun xuízo
inxusto. Para concluír esta Unidade propoñémosche entón que, seguindo as indicacións
do voso profesor ou profesora, fagas unha lectura dramatizada dunha parte do diálogo
entre Sócrates e Critón para de seguido organizar un debate arredor dos argumentos de
Sócrates:

- Credes que son uns argumentos convincentes? Ocórrensevos algunhas 
obxeccións? Cales?

- Credes que, de aceptarmos os argumentos socráticos, en ningún caso sería xusta 
a desobediencia civil preconizada por Thoreau, Gandhi e Martin L. King? Que 
argumentos podería repoñer Thoreau a Sócrates?

- Establece as túas propias conclusións sobre a necesidade de obedecer as leis e os
límites da desobediencia civil.
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