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¿Encara es compleixen lleis antigues?
Algunes normes derogades actualment s’han convertit en una tradició socialment vinculant

JORDI 

Nieva Fenoll

N
ingú es creu influït per 
lleis que fa molt temps 
que ja no estan en vi-
gor. No obstant, quan el 
compliment d’aquestes 

lleis va estar promogut, per exemp-
le, per la religió o, fins i tot, quan 
una conducta va estar terriblement 
sancionada en el passat per part de 
la legislació, es pot formular la 
hipòtesi d’una reminiscència de la 
norma en la població que potser 
només es pot explicar per la forta 
 –de vegades, fortíssima– persistèn-
cia intergeneracional d’un anti-
quat valor obligatori d’aquestes 
lleis ja derogades. 

Potser l’exemple més evident si-
gui l’anomenada llei del talió, 
d’una antiguitat d’almenys 4.000 
anys. Tot i que encara està en vigor 
en no poques cultures, el cristianis-
me va produir la seva ruptura radi-
cal. Ja no era ull per ull i dent per 
dent, sinó que calia posar l’altra 
galta. Traduït en termes jurídics i 
sociològics, aquesta última frase 
significa que, si algú em lesiona, jo 
no hi guanyo res veient com el lesio-
nen a ell, sinó que el millor és ana-
litzar com indemnitzar-me a mi i 
veure com convèncer eficaçment 
l’agressor que no ho torni a fer. És a 
dir, l’abolició de la revenja. 

En els dos punts, tant el dret pe-
nal com la psicologia hi han invertit 
enormes esforços, plantejant la pos-
sibilitat que la pena ja no sigui un 
càstig, sinó un tractament per reha-
bilitar el delinqüent, sobretot en 

consciència, que això és molt més 
eficaç per a la prevenció de delictes 
futurs que l’ull per ull, que genera 
espirals de violència que pot ser que 
no s’aturin mai, creant constants 
problemes entre la societat que po-
den acabar fins i tot en la guerra, la 
culminació més salvatge del talió. 

No obstant, continuen sent ex-
traordinàriament freqüents en la 
societat frases absurdes com «qui 
la fa, la paga», basades directament 
en aquesta antiga llei i que, per 
exemple, fan desitjar indiscrimi-
nadament la presó per a qualsevol 
persona que odiem. Sort que amb el 
temps la població es va adonant 
que els escarments només provo-
quen més picabaralles o que pegar 
a un nen per corregir-lo no és més 
que transmetre-li un esgarrifós 
exemple de violència per al seu fu-
tur o bé que la pena de mort no no-
més no evita els delictes, sinó que és 
un vulgar assassinat. 

Una altra d’aquestes lleis amb 
què es pot hipotetizar una remi-
niscència és la prohibició de 
l’adulteri. Fins al 1978 va estar san-

cionat a Espanya amb una pena de 
fins a sis anys de presó –antiga-
ment la sanció havia sigut la mort–
, que, a més, depenia que el marit o 
la dona volgués perdonar a la seva 
parella. Potser aquesta patrimo-
nialització mútua dels cònjuges –
ets meva / ets meu– va produir una 
molt estesa consciència social de 

rebuig frontal de les relacions se-
xuals amb terceres persones, sent 
vist com a una cosa rellevant i in-
sultant. En aquest delicadíssim te-
ma, a més, diverses tradicions i 
tendències socials han elevat l’acte 
sexual a la categoria de paradigma 
metafísic. Aquesta mateixa visió 
està en la base de l’anomenat amor 
romàntic, en el qual alguns estudio-
sos de la violència de gènere s’han 

començat a fixar com un possible 
factor sorprenentment generador 
d’aquesta violència. És factible 
que aquesta línia d’investigació 
tingui continuïtat. 

Directament relacionat amb la 
violència sobre la dona hi ha el 
masclisme, una altra d’aquestes 
conductes que s’expliquen per 
moltes raons, entre les quals és 
possible que també hi hagi les lleis 
antigues. En tants estats la dona 
necessitava la tutela d’un home 
durant tota la vida. I així va ser 
fins a l’abolició gradual d’aquesta 
barbaritat, almenys a Espanya, en 
els anys 60-70 del segle XX. Però de 
tot allò i dels segles precedents 
n’ha quedat aquest supremacis-
me de l’home que encara s’obser-
va massa vegades. 

 
I QUÈ DIR  sobre l’homose-
xualitat, que antigament estava 
castigada amb la mort  –i encara 
avui– o amb la presó o altres penes 
en ple segle XXI per no pocs estats 
i religions. Precisament una altra 
llei, la que va permetre el matri-
moni homosexual (2005), va ser 
molt decisiva en un evident 
 –tot i que encara insuficient– can-
vi de consciència social sobre això. 

Tot el que hem explicat en 
aquest article no són més que 
hipòtesis, ja que les conductes ci-
tades es podrien explicar també a 
través d’altres factors. He volgut 
cridar l’atenció només sobre un 
d’ells que se sol passar per alt: la 
conversió de lleis derogades en 
tradició socialment vinculant. 
Potser en el futur convindria te-
nir-ho més en compte, sobretot a 
l’hora de legislar. H 
Catedràtic de Dret Processal de la Univer-

sitat de Barcelona.

LEONARD BEARD

L’exemple més  
 evident és l’anomenada  
llei del talió, encara en 
vigor en algunes cultures

Reminiscències del passat

ISABEL  

Sucunza

¡É
s biologia! ¡És biolo-
gia!», cridava algú 
ahir a la nit des de 
l’ordinador del meu 
company. «Què mi-

res?», li vaig preguntar. «Gent 
que es manifesta en contra que 
als col·les s’ensenyi educació de 
gènere», va respondre. Es veu que 
allò passava a l’Argentina, però 
podria haver passat aquí perfec-
tament; perquè aquí també, com 
a qualsevol lloc on hi ha perso-
nes, hi ha qui sembla que vulgui 
viure només amb la carcassa amb 
què ha arribat al món i la prime-
ra idea per entendre-la que li han 
posat al cap. 

És gent que va per la vida amb 
el que li ha vingut donat de fàbri-
ca, sense cap inquietud per qües-
tionar-se si allò ja li està bé i, el 
que és pitjor, sense gens d’interès 
ni tolerància envers aquells que 
sí que ho fan. 
 Coincideixen aquestes mani-
festacions a les portes de les esco-
les d’allà amb la notícia que 
aquí, també als col·les, es reprèn 
l’ensenyança de l’assignatura de 
Filosofia, que és aquella que trac-
ta precisament de l’ésser humà 
reflexionant sobre si mateix, so-
bre allò que és o no és material, 
sobre el que és cos i el que és àni-
ma, el que és matèria i el que és 
pensament.  

 
PODRIEN igualment tots 
aquells «defensors de la biologia» 
cridaners venir a manifestar-se 
aquí, en contra també que als 
col·les s’ensenyi a pensar, perquè, 
al final, tant una cosa com l’altra 
són la mateixa: si la filosofia és 
l’amor pel coneixement i qui la 
practica té un cos, ¿com no hau-
ria de ser el coneixement del pro-
pi cos i de totes les seves possibili-
tats un dels pilars d’aquesta 
matèria? 
 Quedar-se amb la idea bàsica 
que relaciona tita amb tio i mame-
lles amb mama sense voler anar 
més enllà és malbaratar la in -
tel·ligència humana; és quedar-se 
només amb la biologia; és funcio-
nar essent només un tros de carn. 
Tots aquests que protesten con-
tra el pensament podrien passar-
se la vida congelats en una neve-
ra: encara es conservarien millor 
i, mira, tots hi guanyaríem; al-
menys els de fora, els que sí que 
estem vius, podríem repensar-
nos tranquils. H

Filosofia a l’aula

És biologia, 
criden

Cine majúscul a ‘Cold war’

E
n gloriós blanc i negre. 
Així s’anunciaven, en els 
temps del cel·luloide en 
llauna, algunes pel·lícu-
les. I en gloriós blanc i 

negre aquesta setmana he vist Cold 
war, una fascinant història d’amor 
interrompuda a cada pas per des-
comunals desacords. En falsos 
temps de pau, en temps de guerra 
freda, sobreviure i defensar-se amb 
el mínim és, potser, el més impor-
tant. I als dos amants de la pel·lícu-
la el mínim els arriba tan racionat 
i en un espai tan breu que amb 
prou feines els deixa temps per al 
primer reconeixement. 

¡Quant d’amor i dolor i passió i 
desig! ¡Quanta impaciència! ¡Quant 
de desencant! ¡Quanta esperança no 

hi ha en aquestes mirades de cada 
retrobament! Cold war és una de les 
pel·lícules de l’any, sinó la pel·lícula 
de l’any. La recomano amb la ma-
teixa passió que els seus protagonis-
tes, fins i tot sabent que a un ampli 
sector de públic se li pot fer difícil (o 

inacceptable) el format de la projec-
ció de la pel·lícula del director po-
lonès Paweł Pawlikowski, tan allu -
nyat dels estàndards habituals. 

Però és aquest estrany format, 
precisament, el que et converteix 
en un estrany davant la pantalla, so-
fert voyeur d’una cosa íntima, priva-
da, més a prop del cine familiar gra-
vat en càmera rudimentària que 
dels formats panoràmics a l’ús. 

 
I DESPRÉS el blanc i negre. 
Tan dur. Tan contrastat. Tan sense 
matisos de gris, perquè no n’hi ha-
via en el temps de la història que 
ens explica. Un blanc i negre que 
dispara la memòria i que em porta 
directament a algunes de les meves 
més estimades pel·lícules: Matar a 

un ruiseñor, Ciutadà Kane, Tot sobre 
Eva o La caída de los dioses. ¡I la músi-
ca! Cold war és, també, un musical 
majúscul. Tan així, que sense el 
pes de la música no entendríem ni 
el pas del temps ni el pòsit de la 
història. 

Martin Scorsese, mestre de 
mestres, ha dit aquesta setmana 
a Oviedo, on ha anat a recollir el 
premi Princesa d’Astúries de les 
arts, repassant la seva biografia: 
«Eren els anys 60. Entràvem en 
un cine, qualsevol dia, i vèiem 
una obra mestra. Ara això és im-
possible». 

És díficil, mestre; ho reconec. 
Difícil, sí. Però no impossible. Jo 
l’he vist aquesta setmana a cent 
passos de casa meva. H

En gloriós 
blanc  
i negre
JOSEP MARIA 

Pou


