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Frónesis enceta el juny amb un article de Toni Peñas en el que exposa el 
projecte Transcultural Nursing for Practice -TNP-, programa enfocat a crear 
materials i a promoure la comprensió intercultural i el respecte entre els 
professionals de la salut. El Centre d’Estudis Joan Maragall participarà en el 
projecte TNP, facilitant l’intercanvi internacional d’alumnes i professors amb 
altres membres de la comunitat educativa: Xipre, República Txeca, Turquia, 
Israel i Dinamarca. Aquest projecte forma part del programa “Erasmus +”. 
Completen aquesta secció de Frónesis un article sobre La filosofia política de 
Plató i un altre titulat La filosofia del Dret de Ramon de Penyafort. De fet, la 
filosofia del Dret també és el tema central dels tres treballs que integren la 
secció ‘Biografies i entrevistes’, doncs vivim en un moment històric en el que 
sembla convenient aclarir certs principis legals, donada la tendència que hom 
presenta a opinar sobre el procés que darrerament gairebé ha monopolitzat 
l’interès dels ciutadans a Catalunya i a la resta de l’Estat. 

‘Art i Ciències Socials’ obre amb un text sobre El model ideal de ciutat, 
segons al-Farabi; a continuació dos articles històrics ens donen raó de dos 
pobles de gran importància per entendre la situació actual en l’Orient Mitjà: 
Història política de Mesopotàmia i Els orígens del poble iranià. La secció 
‘Ciències, Ecologia i Tecnologia’ compte amb un article extret del treball de 
recerca dels alumnes Álvaro Visedo i Carlos Montaña, titulat La gran 
revolució del motor d’explosió. Després d’aquest inici centrat en la 
tecnologia, els altres dos articles s’ocupen de dos temes relacionats amb la 
psicologia, la neurologia i el cinema: Cineteràpia: 35 pel·lícules per millorar la 
teva vida, i Una mirada crítica al transhumanisme: Transcendence (Wally 
Pfister, 2014). Tanca aquest número de juny de Frónesis l’Agenda, amb una 
selecció de propostes culturals per a les vacances. Bon estiu! 
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PROJECTE 'TRANSCULTURAL NURSING FOR PRACTICE' 
Toni Peñas 

Realment tot comença per un principi, i aquest cas no és diferent a la resta. 
Tot va començar a final de curs de fa dos anys, al voltant del mes de juny. 
Potser fou el mes de juliol. Això ara és el de menys. La Cati Romero, directora 
del nostre col·legi, el Centre d'Estudis Joan Maragall de Badalona, va 
proposar-nos que participéssim en un projecte europeu de tres anys de 
durada anomenat TNP. Un del tipus Erasmus +. 

 

 

 

 

 

 

 

I què és un TNP? En què consisteix? -us preguntareu. TNP és l'acrònim de 
Transcultural Nursing for Practice. És a dir, el projecte TNP s'enfoca en crear 
materials, promoure la comprensió intercultural i el respecte entre els 
professionals de la salut i els clients culturalment diversos. Aquest material 
no està destinat només per a professionals i públic en la pràctica mèdica, 
sinó que també serveix com a suport d'estudi d'infermeria multicultural per a 
estudiants de salut. En definitiva, per a nosaltres, la comunitat educativa del 
Centre d'Estudis Joan Maragall, formada per alumnes i docents, aquest 
projecte educatiu és genial, magnífic... i altres adjectius qualificatius positius, 
ja que la possibilitat de conèixer altres cultures, altres països, altres 
tradicions, altres societats sempre és una cosa única i especial. Insuperable 
ocasió que no es pot rebutjar. I així, a banda del Centre d'Estudis Joan 
Maragall en representació de Catalunya, els països associats a aquest 
projecte internacional Erasmus + són Xipre, República Txeca, Turquia, Israel i 
Dinamarca. Les ciutats on es realitza la mobilitat són Nicòsia, České 
Budějovice, Izmir, Tel Aviv i Aarhus respectivament. 



 Per assolir els objectius marcats per centres participants es treballa 
amb una sèrie d'outputs (productes). Intentaré no ser massa extens en això, 
però val la pena indicar que són quatre. Resumint cadascun d'ells: 

- Output 1- TEMPLATE: dividida en dues parts. Dades generals del país: dades 
geogràfiques, històriques, informació sobre cultura, tradicions i costums, 
religió i les seves diferències, política i assumptes exteriors. Dades del 
Sistema Sanitari com el sistema educatiu de professions mèdiques i no 
mèdiques (infermeres), les seves competències, mètodes i formes de 
finançament sanitari, etc.  

- Output 2- STUDY SUPPORT: que inclouen qüestionaris per a realitzar sobre 
cada país participant i uns vídeos on s'intenten explicar les característiques 
culturals pròpies i sanitàries. 

- Output 3- BROCHURE: un tríptic general que, al final, es classifica en una 
part extensa i un altre menys extensa en què es busca, de manera bàsica, 
resumir el que s'ha explicat en l'output 1. 

- Output 4- DICTIONARY: es tracta de crear al voltant de cinc cents vocables i 
expressions verbals en un diccionari. Un diccionari multilingüe, que 
proporcioni termes de situacions de vida comuns i, al seu torn, termes 
relacionats amb el sistema sanitari que puguin utilitzar tant personal 
professional com qui fa servir aquests serveis (pacients). 

El Projecte TNP està en marxa. Continua "vent en popa a tota vela" arribant a 
la seva futura conclusió l'any que ve. Ara toca validar els productes realitzats, 
és a dir, els outputs indicats. És la següent fase. És el següent pas a seguir. A 
més, ara toca que els i les alumnes de cada centre educatiu vagin a un altre 
país per posar-lo en marxa. Nosaltres viatjarem a Dinamarca i rebrem als 
xipriotes. Continuarem informant.  To be continued...  

 

 

 
 
 
 

 



 
LA FILOSOFIA DEL DRET DE RAMON DE PENYAFORT 
Lluís Segrelles  

L'extremadament longeu sant Ramon de 
Penyafort (1175-1275) va néixer al castell que 
dóna nom al seu cognom, Penyafort —Santa 
Margarida i els Monjos—, sent educat en 
l'escola catedralícia de Barcelona. Va estudiar 
Dret Canònic i Dret Romà a la Universitat de 
Bolonya, de la qual arribà a ser professor. Va 
ingressar en l'Orde dels Predicadors i assolí el 
càrrec de General de l'Orde Dominicana. Va intervenir activament en els més 
importants assumptes eclesiàstics del seu temps, realitzant tasques de 
conseller del rei Jaume I el Conqueridor. Bon coneixedor dels secrets d'Estat, 
influí poderosament en el bon govern i en la recta administració, esforçant-
se per mantenir i defensar la unitat política, alhora que cooperava 
activament en la expansió mediterrània del pensament i la cultura cristiana. 

 Les obres principals de Ramon de Penyafort foren la Compilació dels 
Decrets de Gregori IX, la Summa Iuris i la Summa Poenitentia, entre d'altres 
moltes. La formació jurídica de Ramon de Penyafort en l'Escola de Bolonya i 
la seva preferència per la Ciència del Dret sobre altres branques del 
coneixement, són característiques essencials del seu tarannà. El Dret Romà 
fou per Sant Ramon el complement del saber que va atresorar en Dret 
Canònic, assolint així la unió de les dues disciplines que en aquella època 
constituïen la ciència jurídica. Les Decretals, com molt bé assenyalava Duran i 
Bas, tingueren una especial importància per a Catalunya, doncs essent el 
Dret Canònic la llei supletòria dels Usatges i Constitucions, l'obra de Ramon 
de Penyafort s'uneix de manera especial a la Constitució Civil de Catalunya, i 
és de gran importància per la part que té en la modulació i el 
desenvolupament de les institucions que formen el sistema jurídic 
característic de les institucions polítiques de la Mediterrània Occidental. No 
deixa de resultar paradoxal que a dia d'avui hagi estat precisament des de 
algunes de les institucions polítiques catalanes que s'hagi qüestionat l'orde 
constitucional de l'Estat Espanyol, quan va ser a Catalunya i de la mà d'un 
català com es va fonamentar la legalitat i el respecte a l'Estat de Dret. 



 A banda de la transcendència de la doctrina de la Col·lecció 
Gregoriana, cal ressaltar l'influx decisiu no tan sols en relació a la vida 
eclesiàstica, sinó també en l'esfera jurídica civil, imprimint la seva empremta 
en diversos monuments legislatius tan importants com el Fur Reial i Les 
Partides, ja fora directament o a través de les glosses principals. La Col·lecció 
Raimundiana del Dret Pontifici va cobrir complidament les necessitats que la 
reclamaven, essent el text de referència en aquesta especialitat legal 
eclesiàstica fins la publicació del nou Codi de Dret Canònic, gairebé set segles 
després. 

 Segons Ramon de Penyafort, la naturalesa humana està feta per a 
viure en societat, tal i com havia afirmat Aristòtil, i s'inclina per essència a 
associar-se en les institucions de la Família, la Comunitat i l'Estat. El principi 
directiu de la col·lectivitat —el poder públic— és una exigència de l'ordre 
natural i un element constitutiu de l'Estat. La societat humana és un tot en el 
que l'Església i l'Estat són dues parts igualment necessàries i 
complementàries, que no es poden absorbir ni excloure recíprocament. 
Perquè, de conformitat amb la norma moral objectiva, s'ha d'atribuir a cada 
institució allò per al que cada una d'elles té un poder directe; és a dir, a 
l'Església per a la formació interna de l'ésser humà, i a l'Estat per a la 
constitució de les organitzacions externes que li són necessàries i 
convenients per assolir el fi individual i social, amb mires al bé comú. 

 La doctrina raimundiana referent al Dret Natural és la primera en el 
temps, doncs va començar amb el propi Estat. Les altres vessants del Dret 
que van anar apareixent amb el temps li són inferiors en dignitat i amplitud, 
doncs per ell són totes les coses comunes i no s'admet dispensa alguna en els 
seus mandats i prohibicions. 

*** 

 



 
LA FILOSOFIA POLÍTICA DE PLATÓ  
Raimon Serrat 

Plató era descendent d’un noble llinatge 
atenenc, en el qual era tradicional la dedicació a 
la política. Malgrat aquest precedent, ell ben 
aviat va mostrar preferència per la poesia i el 
teatre, i tota la seva vida va mantenir una 
predisposició estètica que es pot apreciar en el 
diàleg filosòfic, gènere que va dur gairebé a la 
perfecció. Plató va desenvolupar la teoria socràtica del concepte universal i 
de la definició i la va fer evolucionar fins arribar al descobriment de la Idea, 
que en el context de la filosofia platònica fa referència a l’essència de la 
realitat. La dialèctica, la metafísica i la lògica consideren la Idea en sí mateixa; 
la física, en canvi, ho fa en la seva aplicació a la naturalesa, mentre que l’ètica 
ho fa en la vida pràctica. La radical separació entre la Idea i la realitat 
sensible, típica de la metafísica platònica, repercuteix en la seva ètica i també 
en la política, donant lloc a un dualisme fortament tensionat, que constitueix 
un dels entrebancs del platonisme. 

 Si les Idees constitueixen l’autèntica realitat, necessàriament s’ha 
d’establir una jerarquia entre elles. Una jerarquia que culminarà en la Idea de 
Bé. El Bé és, en el món intel·ligible, el que el Sol és en el món sensible, sent 
identificat per Plató amb la divinitat. Aproximar-se a la divinitat, realitzar al 
llarg de la seva vida i en tot moment la Idea del Bé en la mesura del possible, 
superant el llastres dels sentits mitjançant una vida virtuosa basada en 
l’autèntic coneixement, és per a l’ésser humà la finalitat suprema. 

 L’ètica no és per a Plató altra cosa que l’aplicació de la Idea a la vida 
humana, que per ser individual i social està regulada tant per l’ètica 
individual com per la social. La virtut és una, però pot ser dividida en tres, 
segons cadascuna de les parts de l’ànima. Així, a la part intel·lectiva li 
correspon la prudència o saviesa; a la part irascible, la fortalesa; i a la 
concupiscible, la temprança. La justícia estableix l’ordre i l’harmonia entre les 
tres parts de l’ànima i les seves virtuts corresponents. La virtut suprema és la 
saviesa, de tal manera que qui la posseeix és també posseïdor de les altres. 



 Plató considera que la justícia és una virtut que conté a cadascú dins 
els límits del seu deure, i que camina a l’una amb la prudència, la fortalesa i 
la temprança en ordre a la perfecció de la societat civil. La justícia assegura a 
cadascú la possessió d’allò que és seu, així com el lliure exercici de les 
tasques que li corresponen. La justícia és també l’acord de l’ànima amb sí 
mateixa; l’harmonia de les diverses parts de l’ànima, les unes amb les altres i 
totes entre sí; és el bé més excel·lent de l’ànima i al mateix temps regula les 
relacions dels ciutadans amb l’Estat. 

 Plató exposa la seva teoria de l’Estat sota un doble aspecte. En primer 
lloc l’exposa de forma ideal, com hauria de ser l’Estat si tots o la majoria dels 
éssers humans fossin posseïdors de la virtut perfecta. És la forma de l’Estat 
ideal o utòpic descrita a la Politeia (República). En segon lloc, en la seva obra 
de vellesa Nomoi (Les Lleis) exposa la teoria de l’Estat segons una visió 
realista, tal i com és la organització política de conformitat amb la naturalesa 
individual i específica dels éssers humans. A la Politeia estableix un 
paral·lelisme rigorós entre la teoria de la ciutat i la teoria de l’ànima. L’ànima 
individual, que consta de tres parts o potències, té una correspondència en 
les tres classes d’éssers humans que composen la societat: 

1/ Els arconts filòsofs, magistrats i governants, que corresponen a la raó o 
part intel·lectual, la virtut de la qual és la prudència o saviesa. 

2/ Els vigilants, militars o guerrers que corresponen a la part irascible, la 
virtut de la qual és la fortalesa. 

3/ Els obrers, artesans i aquells que practiquen oficis manuals, que 
corresponen a la part concupiscible, la virtut de la qual és la temprança, i són 
els que han de subministrar allò necessari per a la vida de la comunitat. 

Plató considera en la seva utopia que les dues classes superiors, és a 
dir, els magistrats i els guerrers, han d’estar consagrats exclusivament a la 
vida pública, sent rellevats de totes les preocupacions de la vida quotidiana: 
la propietat privada, el matrimoni i la família. Per tal que no tinguin aquestes 
preocupacions, Plató proposa per aquestes dues classes superiors la 
comunitat de bens, dones i fills. Els fills seran educats per l'Estat rebent la 
formació graduada i diversa per poder adaptar-se a les aptituds de cadascú, i 
segons les seves dots aniran engreixant la classe per a la que hagin estat 
seleccionats. 



Al adonar-se'n Plató, ja en els darrers anys de la seva vida, de què els 
éssers humans no són tan perfectes com haurien de ser per poder construir 
l'Estat ideal utòpic, va elaborar una nova teoria política de tall realista a la 
seva obra pòstuma: Nomoi o Les Lleis, de caràcter més real i possible. En 
aquest model d'organització social i política Plató ja admet la propietat 
privada, el matrimoni, etc. La funció de govern ja no s'encomana als filòsofs, 
sinó a les mateixes lleis, és a dir, a un sistema d'òrgans capaços de regir la 
comunitat sota la inspiració objectiva de les bones lleis, i no sota el caprici 
d'un governant. La filosofia jurídica i política de Plató ha deixat una 
empremta perdurable en la posteritat, principalment pel seu idealisme ètic i 
el seu sentit religiós. 

Bibliografia.- PLATÓN: La República o el Estado. Traducció de Patricio de Azcárate. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1986. 

 - Las Leyes. Traducció de Ramón Castilla. Buenos Aires: Aguilar, 1974. 

*** 
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EL MODEL IDEAL DE CIUTAT, SEGONS AL-FARABI 
Hamed al-Nazri 

El món islàmic, i d'una manera 
eminent seus pensadors, mai han 
renunciat a la idea d'una comunitat 
universal justa, que van anomenar des 
dels orígens amb el nom d’Umma. 
Sobre ells pesava la influència de la 
República de Plató, tant com 
l'absència del text de la Política 
d'Aristòtil, no traduïda encara a l'àrab 
a l’edat mitjana. La utopia va ser 
sempre un tema del gust dels filòsofs, 
des de Sòcrates fins a dia d’avui. En el 
cas de l'Islam, al-Farabi (Wasil, 
Turkmenistán, 872 – Damasc, Síria, 950)) va ser el primer pensador de relleu 
temptat pel tema, i el seu ressò es va perllongar en les obres d'Avempace, 
Ibn Tufayl i Averroes. En l'obra titulada Sobre el govern de les ciutats, al-
Farabi distingeix sis tipus de societats imperfectes, esquema que després 
seguiria Ibn Bayya en el seu llibre El règim del solitari: 

1) “La societat de la pura necessitat”, caracteritzada perquè la seva finalitat 
consisteix estrictament en la satisfacció de les necessitats elementals: 
menjar, protegir-se i reproduir-se. La seva tendència, un cop cobertes 
aquestes necessitats, serà la d'acumular riqueses. 

2) “La societat de la riquesa”, que deriva a partir d’una evolució de l'anterior, 
i en la qual els diners són buscats ja per si mateix, i no com a valor de canvi 
per obtenir béns de consum. 

3) “La societat innoble o depravada”, conseqüència de l'anterior i els 
habitants només busquen els plaers sensibles i el goig material. 

4) “La societat de l'honor”, seqüela de la timocràcia o societat militar dels 
autors grecs, inspirada esencialment en Esparte, la finalitat de la qual és 
destacar els honors i la glòria. És la menys dolenta de les societats 
imperfectes, segons al-Farabi. 



5) “La societat tiránica”, la pitjor de totes. La seva finalitat és el poder pel 
poder i el seu manteniment per temps indefinit en mans del tirà. 

6) “La societat demagógica”, dominada per la massa incivil, destructora de 
l'autèntic ciutadà; té com a fi la realització de la real gana de cadascú. És la 
millor i la pitjor de les societats, ja que pot donar-se en ella tot el bé i tot el 
mal. El seu cap és qui pot oferir més a les masses; i el seu temible risc, acabar 
sempre en la tirania. 

Enfront de les imperfectes i perjudicials “ciutats del mal” –segons les 
anomena al-Farabi– s'aixeca la ciutat ideal, la societat model, l'única capaç de 
realitzar plenament la perfecció i la destinació inherents a la condició 
humana. La ciutat ideal ha d'estar basada, construïda i regida per la ciència 
política, que pertany al tercer grup coneixements corresponents a la saviesa 
pràctica. Ha d'estar recolzada en els coneixements teòrics, fruit de la trobada 
de la ment humana amb l'enteniment agent aristotèlic, comú al gènere 
humà. El dret s'encarrega de saldar els conflictes entre els ciutadans, 
inevitables per naturalesa. Cada individu ha de realitzar la seva funció en el si 
del grup, no havent de quedar ningú ociós. Només els homes 
intel·lectualment dotats poden realitzar la funció de conduir als seus 
conciutadans fins a la meta comuna de la felicitat en l'ordre de l'ésser i del 
bé; ells deuen i poden guiar la vida política de la ciutat. L'autoritat s'aixeca 

sobre dos pilars únics i inexcusables: 
coneixement i poder. Plató havia determinat 
que fossin els filòsofs, els cercadors de saber, 
qui governessin la ciutat. Al-Farabi comprèn la 
dificultat d'aquesta proposta i recomana que un 
senat de savis acompanyi al governant pràctic 
per assessorar-lo en la seva tasca i evitar que es 
desviï del camí de la felicitat universal comú. 

Una ciutat així concebuda, mantinguda i 
regida forma una unitat tan natural com la del 
cos viu; no existeix l'alegria, ni el bé, ni la 
felicitat individuals si no són al mateix temps 

comuns. El conjunt de la societat gaudeix i és feliç amb cadascun dels seus 
membres. Una perfecta divisió i integració del treball comporta una rigorosa 
solidaritat social, en què cap membre es considera aliè ni disminuït, ja que en 



el governant només veu a qui li guia i al que deu i pot imitar com a model. 
D'aquesta manera, el mateix que en l'ordre intel·lectual la felicitat 
s'aconsegueix mitjançant la unió amb l'enteniment agent, en el polític es 
verifica per la identificació del ciutadà amb el savi-governant exemplar. La 
proposta al-farabiana va ensopegar, però, amb dues dificultats que fet i fet 
van resultar insalvables en el seu moment històric (segles IX-X): la realitat 
social que l'envoltava i una interpretació excesivament rigorosa de la 
doctrina islàmica. 

Bibliografia.- CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel: Historia del pensamiento en el mundo 
islámico. Madrid: Alianza, 1989. 

*** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELS ORÍGENS DEL POBLE IRANIÀ 
Antoni Gallter 

 
En relació al seu desenvolupament cultural, les terres altes de l'Iran eren 
deutores de dos pobles de l'estirp ària que parlaven una llengua molt similar: 
els medos i els perses. Dins de la comunitat ètnica els medos foren més 
especulatius, mentre que els perses eren més pràctics. Si als primers se'ls hi 
deu l'organització dels ideals religiosos i morals, els segons van ser capaços 
de fer-los plasmar en institucions, de valorar-los políticament. 

 La importància històrica de l'Iran rau en la seva contribució positiva a 
l'hora de relacionar entre si diversos pobles antics, no tan sols assumint el 
paper d'intermediaris, tal i com la seva situació geogràfica els predestinava, 
sinó també realitzant en les seves pròpies formes de pensament i de vida una 
síntesi amb vocació d'universalitat, que amb el pas del temps es va 
transformar en un sincretisme. 

 El pensament iranià va ser el principal inspirador de la literatura i la 
filosofia àrab, en els seus inicis, per a ser després assimilat e influït per la 
doctrina àrab en el pla religiós. L'ideal polític propi dels pobles de l'Iran va ser 
xifrat en la concepció d'un Imperi d'abast mundial, fundat en la coordinació 
dels interessos dels seus membres sota la finalitat comuna de què regnessin 
en favor de la pau i la justícia. La història del pensament persa pot ser 
classificada en tres grans èpoques: el període de l'Avesta, l'època Pahlavi o 
Sassànida i el període de l'època Neopersa. 



 L'Avesta és el llibre fonamental, el llibre sagrat de la religió primitiva 
de l'Iran. El Zend és el seu comentari. S'ha vingut considerant al llarg dels 
anys que el Zend-Avesta era una mateixa obra, quan en realitat són dues: 
l'obra pròpiament dita, és a dir, l'Avesta, i el seu comentari, o Zend. La religió 
de l'Avesta és una de les més complexes de l'Orient Antic, a banda de la 
d'Israel. Es considera com a presumpte autor de l'Avesta a Zaratustra o 
Zoroastre, el profeta revelador del politeisme i l'enèrgic reformador dels 
desordres socials de l'Iran. La seva religió es caracteritza per un dualisme 
metafísic i moral, desdoblat en un principi del Bé i un principi del Mal. 

 El principi del Bé està representat per una deïtat, Ormuzd, déu 
suprem, principi de la llum, el símbol del qual és el foc. El principi del Mal 
està encarnat en Ahriman, príncep de les tenebres que lluita contra l'acció 
creadora i organitzadora del principi del Bé, oposant-li tota mena 
d'entrebancs i dificultats que en definitiva hauran de ser superats per 
Ormuzd. L'ésser humà no queda pas al marge d'aquesta lluita còsmica, sinó 
que ha de prendre partit per un o altre principi, adquirint en conseqüència 
mèrit o demèrit segons s'inclini al bé o al mal. D'aquí deriva el concepte de 
responsabilitat humana, tota vegada que l'ésser humà col·labora amb el 
triomf d'una de les dues forces còsmiques divinitzades. Aquesta 
responsabilitat adquireix encara més sentit si tenim en compte que la religió 
de Zaratustra o Zoroastrisme defensa la immortalitat de l'ànima, la 
resurrecció del cos i la retribució en la vida d'ultratomba. 

 De la religió persa es van desprendre amb el pas del temps diverses 
variants o sectes heterodoxes, una de les quals va adquirir una importància 
especial en raó de les seves doctrines en matèria social i política. Es tracta del 
Mazdeisme, fundat per Mazdek i inspirat en les teories de Manes o 
Maniqueisme. Per a Manes el bé i el mal, la llum i les tenebres són 
substàncies igualment eternes, que després de la seva mescla en l'era actual, 
és a dir, en el món material, retornaran a separar-se de manera irreductible. 

 Mazdek va modificar el Maniqueisme en el sentit de què la llum obra 
lliurement i amb saviesa, mentre que les tenebres actuen a l'atzar i de 
manera cega. Segons Mazdek, l'odi, la discòrdia i la guerra entre els éssers 
humans procedeixen de les tenebres, i tenen les seves arrels en la passió 
sexual i en l'afany de bens externs. Així, per evitar la guerra i la discòrdia, 
Mazdek proposa l'amor lliure i la comunitat de bens. Aquesta mena de 



comunisme impulsat per Mazdek va trobar una fàcil difusió i acceptació, sent 
propagada amb rapidesa i provocant diverses agitacions socials durant els 
segles V-VII a.C. 

 Pel que fa al període Neopersa, aquest es va iniciar amb la conquesta 
musulmana de les terres de l'Iran, i es pot afirmar que arriba fins als nostres 
dies. La influència de l'Islam es tradueix en una rígida moralitat religiosa, 
filosòfica i jurídica, que des de l'Orient es va expandir fins diversos pobles 
d'Occident. 

Bibliografia.- AXWORTHY, Michael: Irán. Una historia desde Zoroastro hasta hoy. 
strenos de 2018. Barcelona: Kairós, 2010. 
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HISTÒRIA POLÍTICA DE MESOPOTÀMIA 
Manuel García Llera  

 

 

 

 

 

 

 

 

La història política de Mesopotàmia és més confusa que la d'Egipte, com 
també és més complexa la seva trajectòria cultural degut principalment a 
l'existència d'una població heterogènia –que posteriorment va ser unificada-, 
formada pels sumeris, els accadis, els semites, els amorreus i altres. La religió 
va desenvolupar, tant en Babilònia com en Assíria, centres de la cultura 
mesopotàmica, un paper menys important que en l'Egipte, sobretot en 
l'aspecte individual. Els déus es manifestaven en els grans fenòmens de la 
naturalesa, i d'establia entre ells una mena d'ordre jeràrquic en el que 
s’intuïa una vaga tendència cap al monoteisme. Juntament amb aquestes 
divinitats còsmiques apareixien, al igual que succeïa a l'Antic Egipte, un 
panteó de déus locals, el destí dels quals va unit al de la ciutat, augmentant o 
minvant la seva influència en funció del seu poder. 

 A Babilònia i Assíria hi mancava, d'altra banda, el sentit de la 
responsabilitat individual en l'esfera pràctica que tanta força havia assolit a 
l'Egipte. La creença en la influència directa i constant dels déus sobre les 
accions humanes va conduir a un rígid determinisme. La idea de la 
inexorabilitat de la mort, unida a l'angoixa d'un més enllà ombrívol i trist, 
contrasta enormement amb l'esperança dels egipcis antics en una 
immortalitat radiant, conquerida per mitjà de la pràctica del bé. 



 Un tret comú, general dels babilonis i els assiris, és el de l'esperit de 
conquesta, un imperialisme conscient que anava de la mà d'una extrema 
crueltat tant en batalla com en la forma de tractar als vençuts. En aquest 
aspecte, Assíria va superar àmpliament Babilònia, doncs mentre que aquesta 
elaborà una tècnica de dominació fundada en una adequada organització, 
aquella es recolza principalment en el terror. 

 La concepció més antiga del poder polític es teocràtica, en el sentit de 
què cada ciutat estava governada pel seu déu protector, el qual es servia 
d'un rei que actuava com a vicari seu. Més tard, el rei es va divinitzar, deixant 
de ser un simple vicari, procés que des d'un punt de vista social i polític pot 
ser considerar com a pràctic i fins i tot necessari, conseqüència d'una 
concepció concreta de l'imperi, ja que al reunir el monarca dominador una 
sèrie de pobles diferents sota el seu mandat, s'imposava el culte a un sobirà 
comú com a única manera d'assegurar la unió política. Si en la guerra el rei 
era abans que res una mena de raig implacable que fulminava i destruïa a 
l'enemic, en la relació amb el seu poble pretenia ser magnànim i sol·lícit, sent 
auto-anomenat “el pastor i el pare dels seus súbdits”. 

 El principal moment literari i jurídic de la cultura babilònica va ser 
marcat pel Codi d'Hammurabi, que és una compilació de dos cents vuitanta-
dos lleis i articles esculpits en un bloc de pedra diorita, amb una escriptura 
cuneïforme i en llengua accàdia. Data aproximadament de l'any 1690 a.C. En 
ell apareix el rei Hammurabi rebent les lleis del déu del Sol. El Codi descriu i 
enumera les lleis que regulen els drets comuns dels éssers humans, així com 
qüestions relacionades amb la vida, la família, la propietat, l'honor i la fama. 

 El rei era considerat com la suprema garantia de la llei i el dret, però a 
la vegada la justícia estava per damunt de l'arbitri del monarca; i així diu el 
Codi: “En tant que el rei practica el dret conforme a l'escriptura del déu, així li 
concedeixen els grans déus un govern estable i la glòria de la justícia”. 

Bibliografia.- OPPENHEIM, A. L.: La antigua Mesopotamia. Retrato de una civilización 
extinguida. Madrid: Gredos, 2010. 

*** 
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LA GRAN REVOLUCIÓ DEL MOTOR D’EXPLOSIÓ  
Carlos Montaña & Álvaro Visedo  

Tot i que avui en dia els vehicles d’automoció estan vivint 
una autèntica revolució, amb la incorporació de nous 
motors elèctrics, híbrids, de nitrogen, etc., la fins ara 
anomenada com a “Gran Revolució del Motor” va ser la 
que va tenir lloc en el període 1950-2000 amb el motor 
d’explosió com a protagonista. De fet, aquesta gran 
revolució del motor va començar a l’any 1947, amb 
l’aparició del primer motor Ferrari V12, dissenyat per 

Gioacchino Colombo. Dues 
vàlvules per cilindre, un 
arbre de lleves en cada 
culata i una cilindrada total 
de 1.496,77 cc. Amb 118 CV. 

Al 1948 Citroën va 
llançar el 2 CV –el popular 
“2 Cavalls”– amb un motor 
de 2 cilindres amb sistema 
de boxerrefredat per aire. 
Dos anys després, al 1950, 
es crea el motor Napier Deltic i Rover Jet crea l’automòbil de turbina de gas. 
L’any 1951 Tony Vanderwell aconsegueix els primers èxits dels coixinets llisos 
de paret prima en motors de competició. Al 1952 es crea Bosch, què és un 
sistema d'injecció de gasolina en automòbils de turisme. Després, al 1954 es 
crea el primer prototip funcional del motor rotatiu de Felix Wankel. 

Tres anys després, al 1957, va produir-se un fet històric per a 
Catalunya i per al conjunt de l’Estat Espanyol: a la Zona Franca de Barcelona 
es va iniciar la producció del SEAT 600. Amb un motor de gasolina de 4 
temps, 4 cilindres i 633 cc., aquest model va arribar a convertir-se en tot un 
símbol del “desarrollismo” en plena l’etapa franquista. El 600 era un vehicle a 
l’abast de l’economia del ciutadà mig, d’aquí la seva gran popularitat. 



Al 1956 apareix el Chevrolet Corvair amb un motor de sis cilindres 
Boxer refredat per aire. Al 1960, José Ignacio Martín patenta un motor 
rotatiu. Al 1963 apareix Porsche, amb un motor de sis cilindres oposats en 
pla (Boxer), refredat per aire forçat. Originalment tenia una cilindrada de 
2000 cc i equipava el model 911. També al 1963 el Rover-BRM, un automòbil 
esportiu que va participar en les 24 hores de Le Mans. Tres anys després, al 
1966 apareix el motor BRM H16 (Referència BRM P75). Aquest motor de 
competició, dissenyat per Tony Rudd i Geoff Johnson, estava format per dos 
motors de 8 cilindres Boxer superposats amb dos cigonyals connectats entre 
si. Va tenir molts problemes per falta de fiabilitat. 

Al 1967 apareix el Motor Ford Cosworth per a Fórmula 1, 3000 cc, V8. 
Al 68 apareix el Howmet, un automòbil esportiu amb motor de turbina de 
gas. Al 1973 es crea el camió dúmper prototip Terex 33-19, anomenat 
«Titan», amb un motor de 16 cilindres en V de 169,49 litres i una potència de 
3300 CV. L’any 1980 apareix el Renault Fórmula 1 amb vàlvules amb moll 
pneumàtica. Al 1991 s’aconsegueix la victòria d'un Mazda 787 B a les 24 
Hores de Le Mans, amb un motor Wankel de 4 rotors. 

Finalment, aquesta era històrica de canvis i millores en el disseny i el 
rendiment del motor d’explosió culminà l’any 1997 amb el patent d'un motor 
de turbina, dotat amb cicle de detonació. 

Bibliografia.- MONTAÑA, Carlos; VISEDO, Álvaro: Història i evolució del motor 
d’explosió (Treball de recerca). Badalona, 2019. 
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CINETERÀPIA 
35 PEL·LÍCULES PER MILLORAR LA TEVA VIDA 
Andrea Díaz  

Todo en la vida es cine 

y los sueños, cine son 

                                                         Luis Eduardo Aute 

Des de l’àmbit de la psicologia ja fa uns anys que es 
treballen teràpies amb base a audicions musicals 
(musicoteràpia), amb situacions que provoquin el 
riure (risoteràpia) o amb lectures que afavoreixin un 
estat d’ànim que seria desitjable per el pacient 
(autoajuda). En els darrers anys, a aquestes 
pràctiques terapèutiques s'hi ha afegit una teràpia 
psicològica que fa ús de continguts audiovisuals 
(cinema) per a generar estats d’ànims concrets o 
tractar certs tipus de problemes o patologies 
psicològiques. El cinema sempre ha sigut un dels 

grans remeis populars contra el estrès acumulat durant la setmana i l'apatia 
del diumenge. Ara que podem gaudir de milers de pel·lícules des de casa, el 
Setè Art és la solució ideal per sacsejar-nos el cansament vital, aïllar-nos del 
món, somriure, plorar i reflexionar sobre els nostres problemes. 

 El cinema té la capacitat de fer universals i de donar una nova visió a 
les preocupacions que crèiem que eren només nostres. Fa algun temps vaig 
llegir un llibre del psicòleg Francesc Miralles que es deia: Cineterapia, 35 
películas para mejorar tu vida, i em va semblar molt interessant parlar sobre 
aquesta tesis. Segons Francesc Miralles, la pel·lícula emprada com a teràpia 
psicològica no s'analitza, sinó que s'utilitza com un recurs de 
desenvolupament i superació personal per al pacient. El cinema té la noble 
bondat de sensibilitzar-nos, ajudant-nos a identificar quina és la percepció 
que tenim de nosaltres mateixos i quina és la nostra situació existencial. Les 
trenta-cinc pel·lícules seleccionades per Francesc Miralles amb finalitats 
terapèutiques, són: 

 



1. La parada de los monstruos 

2. Tiempos modernos 

3. El mago de Oz 

4. Ser o no ser 

5. El séptimo sello 

6. Los 400 golpes 

7. El apartamento 

8. Mary Poppins 

9. My Fair Lady 

10. El planeta de los simios 

11. La naranja mecánica 

12. Un mundo de fantasía 

13. El padrino 

14. Naves misteriosas 

15. Alicia en las ciudades 

16. Dersu Uzala 

17. La fuga de Logan 

18. Taxi Driver 

19. La guerra de las galaxias 

20. El cazador 

21. Alien, el octavo pasajero 

22. Toro salvaje 

23. Blade Runner 

24. Haz lo que debas 

25. La doble vida de Verónica 

26. Atrapado en el tiempo 

27. Trainspotting 

28. El club de la lucha 

29. Una historia verdadera 

30. Sabiduría garantizada 

31. Amélie 

32. El creyente 

33. Lost in Translation 

34. Hierro 3 

35. Olvídate de mí  

És a dir, segons Miralles un terapeuta pot donar-te una llista de pel·lícules 
perquè al visionar-les una o més vegades observis certs detalls i a partir d'ells 
puguis reflexionar, aprendre o aplicar algun aspecte en la teva vida. Les 
pel·lícules seleccionades són prèviament analitzades per experts en cinema, 
segons els seus aspectes tècnics i artístics. La crítica cinematogràfica 
convencional sovint parla de la trajectòria del director, dels actors, la 
fotografia o el so; però en poques ocasions els crítics escriuen sobre la 
psicologia que hi ha darrere de cada pel·lícula i que, en un nivell bàsic, es pot 
aplicar a la vida diària. El cinema és molt més absorbent que la novel·la. Una 
persona que pateixi una depressió important serà més difícil que es concentri 
en una novel·la, que no pas en una pel·lícula.  
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 La  novel·la exigeix que el lector faci un esforç d'atenció i imaginació, 
però quan et tanques a les fosques en una sala de cinema o encens el plasma 
al menjador de casa teva, saps que t'apartes del món que t'envolta i entres 
en una altra dimensió. Actualment, l'aplicació de la Cineteràpia ha resultat 
exitosa en casos de problemes derivats de les relacions conflictives de 
parella, de la transició de l'adolescència a l'edat adulta, del dolor per la 
pèrdua d'un estimat, del patiment d'abús físic i mental en la infància o dels 
prejudicis socials. El precedent d'aquesta teràpia amb pel·lícules es troba en 
la psico-neuro-immunologia, una especialitat que estudia com incideixen les 
emocions en el sistema immunològic i que, entre altres aspectes terapèutics, 
defensa la potenciació del sentit de l'humor com a via per mantenir la salut. 

Bibliografia: MIRALLES, Francesc: 35 películas para mejorar tu vida. Barcelona: Oniro, 2013. 
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UNA MIRADA CRÍTICA AL TRANSHUMANISME: 
TRANSCENDENCE (Wally Pfister, 2014) 
Jordi Puigdomènech  

 

Walter C. Pfister (Chicago, 8 de juliol de 1961), conegut professionalment 
com «Wally» Pfister, és un director de fotografia i realitzador de cinema 
guanyador d'un Oscar pel seu treball com a operador de càmera en el film 
Origen (Christopher Nolan, 2010). La seva primera pel·lícula com a director 
va ser Transcendence, estrenada el 2014. A més d'Origen, Pfister ha treballat 
amb Christopher Nolan com a director de fotografia en pel·lícules com 
Memento (2000), Insomnio (2002), Batman Begins (2005), El truco final 
(2006), El caballero oscuro (2008) i El caballero oscuro: la leyenda renace 
(2012). També va treballar amb F. Gary Gray a The Italian Job (2003) i amb 
Bennett Miller a Moneyball: rompiendo las reglas (2011). 

 Transcendence, produïda per Alcon Entertainment amb la col·laboració 
de Christopher Nolan, és una distopia centrada en una parella de científics, 
Evelyn (Rebecca Hall) i Will Caster (Johnny Depp), que tenen en les seves 
mans la possibilitat de desenvolupar una mena de super-ordinador que, en 
base als principis de la mecànica quàntica, podrà esdevenir una intel·ligència 
artificial hibridada amb éssers biològics. L'atac d'un grup terrorista anti-
tecnològic provocarà l'emmetzinament de Will. Abans de morir, la seva 
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companya i un altre amic investigador, Max Waters (Pat Bettany), 
aconsegueixen hibridar Will Caster amb al super-ordinador, creant un ens 
que a partir de la seva connexió a Internet podrà esdevenir una mena de 
divinitat cibernètica. 

 El transhumanisme ha estat definit com un moviment cultural que 
dóna suport a l'ús de la ciència i la tecnologia per millorar la ment, el físic, les 
habilitats i les aptituds dels éssers humans, superant d'aquesta manera el 
que es consideren com aspectes indesitjables i innecessaris de la condició 
humana com són la incapacitat, el patiment, la malaltia, l'envelliment o la 
mort. Els auto-anomenats “pensadors o filòsofs transhumanistes” estudien 
les possibilitats i conseqüències de desenvolupar i utilitzar tècniques de 
millorament humà i altres noves tecnologies per a aquestes finalitats. Els 
transhumanistes proposen que la humanitat evolucionarà des dels humans 
actuals als posthumans, un graó més en l'escala evolutiva que inclourà 
procediments d'hibridació entre éssers humans i organismes cibernètics. 
Encara que la primera menció del terme transhumanisme data de 1957, 
l'estat actual d'aquest moviment remet a la dècada dels 80. 

 Generador d'opinions obertament oposades, el moviment 
transhumanista ha generat nombrosos seguidors i detractors. El filòsof nord-
americà Francis Fukuyama l'ha qualificat com una idea potencialment 
perillosa, mentre que el també filòsof i economista Ronald Bailey la 
considera com "una idea audaç, valenta, imaginativa i idealista de la 
humanitat". La pel·lícula Transcendence arrenca amb una voluntat clarament 
cientifista, prenent com a punt de partida conceptes ben arrelats en el marc 
de la física quàntica i de la intel·ligència artificial. Però a mesura que avança 
el metratge la trama deriva indefectiblement cap al subgènere del Mad 
Doctor, és a dir, els films de terror o de ciència ficció que tenen com a 
antagonista de l'heroi la figura d'un científic més o menys esbojarrat, que ha 
desenvolupat alguna mena de desordre pseudocientífic que posa en perill la 
humanitat. 

 Des de l'emblemàtica figura de 'Fu-Manchú', el “tres vegades docte”, 
amb les seves múltiples versions cinematogràfiques, fins al doctor Robert 
Ledgard de La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011), passant per les 
diverses adaptacions del Frankenstein de Mary Shelley, són molts els 
personatges que han encarnat la figura del científic que, un cop deixats de 



 
 

29 

banda els principis d'una ètica humanista, cau en la temptació d'esdevenir 
una mena de déu tecnològic i omnipotent. Tot i l'honestedat del seu 
plantejament inicial, el film de Wally Pfister acaba caient en els mateixos 
errors en els que incideixen una bona part dels suposats “filòsofs” 
transhumanistes que pretén criticar: passar del rigor de l'empirisme 
positivista a l'especulació mística i pseudometafísica. 

Bibliografia.- AAVV: Todos los estrenos de 2015. Madrid: Ediciones JC, 2015. 
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CRISTIAN TOMASIO 
Tíbor Alberoni 

Cristian Tomasio, iniciado y representante más 
característico de la Ilustración o Iluminismo en 
Alemania, nació en Leipzig en 1655, hijo del 
filósofo Jacobo Tomasio, uno de los maestros de 
Leibniz. En 1672, bajo la dirección de su padre, 
era ya magister en Filosofía. Y en 1678 se doctoró en Derecho en Frankfurt. 
En 1687 realizó la revolucionaria empresa de sustituir el latín por el alemán 
en las aulas. Su primer curso en lengua vernácula (dedicado por cierto a 
Gracias y su Oráculo manual y arte de la prudencia) se inició con un Discurso 
sobre la manera de imitar con provecho a los franceses, y supuso un giro en 
la historia de la cultura alemana, provocando una renovación radical en el 
método y en la dirección de la ciencia. En él propuso como modelo de vida el 
galant home francés, hombre de refinados gustos y de cultura moderna, 
contraponiéndolo al pedante y docto alemán, esclavo de prejuicios 
metafísicos y escolásticos. 

 Con este gesto suyo, corroborado por el uso de la lengua vulgar 
también en muchos de sus escritos y por su llaneza de estilo, expresó uno de 
sus afanes vitales, el pragmatismo: como los sofistas, quería dar ante todo un 
saber para la vida práctica y entendía el filosofar como un saber comportarse 
como prudente y “gentil-hombre” de mundo; y la filosofía moral o ética 
como un arte para llegar, por medio de la razón y de la virtud, a una vida feliz 
y prolongada, evitando las cosas que producen la desgracia y aceleran la 
muerte. 

 A la misma inspiración vital responde la creación de la primera revista 
(mensual) para personas cultas en 1688, En broma y en serio, por la que se le 
puede considerar como el fundador del periodismo en su país. Sus escritos 
contribuyeron a decidir la conciencia de la época de la incipiente Ilustración 
alemana. Su significación esencial no es tanto su labor intelectual, cuanto la 
pública eficacia práctica de su obra reformadora y educadora del modo de 
sentir, con un sentido progresista que vemos en sus escritos sobre Derecho 
Penal, Teología y Derecho eclesiástico. En este sentido su acción se ha 
comparado con la de Lutero. 
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 El activismo reformista de su ciencia militante y pragmática, que 
imponía con energía combativa, junto a su anticonservadurismo y 
antidogmatismo, provocaron ruidosos conflictos con los teólogos 
conservadores de la Universidad de Leipzig, que acabaron con su deposición. 
Antes había publicado Institutiones iurisprudentiae divinae (1688), que 
estaba dirigida a defender la doctrina de Pudendorf, a la que seguía de cerca, 
sobre todo de la crítica de Valentín Alberti, profesor también en Leipzig, que 
había refutado la separación del Derecho natural y la Teología. 

 En 1690 se trasladó a la Halle, cuya 
atmósfera cultural era bastante más abierta 
que en Leipzig, donde dio lecciones de 
Filosofía y Derecho a los alumnos de la 
Academia militar de nobles, y sus cursos 
determinaron la creación de una Universidad 
en 1694 (donde fue profesor auxiliar y 
después titular en la Facultad de Derecho). 
En 1705 (1709?) publicó en la Halle la 
síntesis definitiva de su pensamiento 
personal, su obra más importante de 
Derecho natural: Fundamenta iuris naturae 
et gentium ex sensu communis deducitur, 
que contiene la célebre distinción de 
Derecho y otras formas de acción humana. 

 En 1719 publicó también en la Halle Paulo plenio historia iuris 
naturalis, una exposición crítica de las doctrinas anteriores tradicionales y 
modernas, que iluminan a la vez su propia posición por el juicio dado de los 
distintos autores de los que expone sus doctrinas. Son de destacar también 
el Ensayo acerca de la esencia del espíritu (1699) y la Introductio in 
philosophiam rationalem (1701). 

 Cristian Tomasio murió el 23 de septiembre de 1728 en la Halle, con 
sus facultades mentales minoradas. 

Webgrafía.- TOMASIO, Cristian: entrada en la web Enciclopedia del Derecho y las 
Ciencias Sociales. https://leyderecho.org/cristian-tomasio/ 

*** 
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ALFONSO DE CASTRO 
Manuel García Llera  

Zamorano, Alfonso de Castro nació en 
1494 o 1495 y estudió en Alcalá y en el 
Convento de San Francisco de Salamanca, 
en el que luego fue treinta años 
catedrático. Confesor de Carlos V y gran 
orador, fue nombrado por Felipe II 
predicador real, actuando en esta calidad 
no solo en España, sino también en 
Inglaterra y Flandes. Ocupó importantes 
cargos en la Orden Franciscana y el de 
teólogo imperial en el Concilio de Trento, 
muriendo en el año 1558 en Bruselas. 

 Aparte de sus obras de carácter exegético y las apologéticas, destacan 
entre las del fundador de la escuela española del Derecho Penal, dos de 
eminente carácter jurídico: El justo castigo de los herejes y La fuerza de la ley 
penal. La definición de la ley formulada por Castro solo se refiere a la ley 
humana, reflejando un voluntarismo moderado, compatible con el 
objetivismo ético; así nos dice que “la ley es la voluntad del que dirige a un 
pueblo en nombre de éste, promulgada de palabra o por escrito, y con la 
intención de que los súbditos queden obligados a la obediencia”. La ley penal 
es la que fija la pena que se debe infringir a una persona por una culpa 
cometida. 

 Distingue cuatro clases de leyes penales: 1ª/ Las que establecen la 
pena de modo general, dejando al arbitrio del juez la aplicación de la pena 
adecuada a cada delito. 2ª/ Las que determinan y señalan la pena de manera 
taxativa, debiendo el juez aplicarla y ejecutarla. 3ª/ Las que señalan la pena 
adecuada al delito y que, sin intervención del juez, debe aplicarse y ejecutar 
el propio reo. Y 4ª/ Las que no solo señalan la pena, sino que además la 
aplican al débito sin intervención del juez, ni del reo, ni de persona alguna; 
como son, por ejemplo, las que excomulgan de inmediato. 
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 Por lo que atañe a la pena, pasión que infringe o puede de hecho 
infringir un daño al que la sufre, si no se opone algún obstáculo y no es 
impuesta o contraída por un pecado propio y pasado, debe perseguir a la vez 
la intimidación -ejemplaridad-, la defensa social y la corrección del reo. En 
este último aspecto se halla una adecuada ponderación de las circunstancias 
individuales del reo en la aplicación de la pena, e incluso en su eventual 
levantamiento. 

 Clasifica las penas ateniéndose a los bienes de que la pena priva. Así, 
las penas serán: 1º/ Intrínsecas si privan de un bien al mismo ser o sujeto que 

las sufre. 2º/ Extrínsecas si privan a quien 
las padece de un bien distinto de su 
propio ser: privación de honores, 
riquezas, etc. A su vez, las intrínsecas 
puede ser espirituales, si privan de un 
bien de naturaleza inmaterial -la gracia 
santificante- o corporales, si privan de un 
bien sensible como la vida, la integridad 
corporal, etc. 

 En relación con el delito o pecado 
que se castiga, la pena puede ser: 
contraída si supuesta la falta, sigue de 
modo inmediato y sin ninguna noción 
intermedia; o infringida, si no se sigue ni 
delito de modo inmediato, sino mediante 
la aplicación que de ella hacen Dios o el 

juez humano. Las penas deben graduarse según el delito a que 
corresponden, teniendo en cuenta el daño causado al prójimo, a la sociedad 
y a la paz pública. 

 Alfonso de Castro señala ya la existencia de las circunstancias 
agravantes y atenuantes al decir que la justa y exacta apreciación del delito y 
la delimitación concreta de la pena aplicable para su castigo, debe hacerse 
considerando el delito, no aisladamente sino con todas las circunstancias que 
aumentan o disminuyen su importancia. Así el juez puede aumentar la pena 
cuando el delito es causa de que se hayan cometido otros y puede 
disminuirla en atención a la edad, inconsciencia, etc. 
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 Como la pena se impone en virtud de la ley penal, el juez no puede 
eximir al reo de su cumplimiento. No obstante, el soberano puede disminuir 
la obligación propia de las leyes y perdonar al reo la pena señalada por las 
leyes, si así lo exige el bien de la sociedad, contando, además, en 
determinados casos, con el consentimiento de la parte ofendida. 

 La ejemplaridad de la pena, la corrección del delincuente y a la 
restauración del orden para que reine la paz en la sociedad son los principios 
fundamentales de la teoría penal de Alfonso de Castro, inspirador de las 
modernas teorías penales. Falleció en 1558, a la edad de sesenta y cuatro 
años. 

Bibliografía.- BULLÓN, Eloy: Alfonso de Castro y la Ciencia Penal. Madrid: Schollar 
Select, 2018. 

*** 
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HUGO GROCIO 
Manuel García Llera  

Hugo Grocio, comúnmente considerado como el 
fundador de la nueva escuela de Derecho Natural, 
recuerda mucho a los escolásticos, de los que es 
ampliamente tributario. Nación en el año 1583 en la 
localidad de Delft, en Holanda. Cursó estudios de 
Derecho en la Universidad de Leyden y fue consejero 
y síndico de Toterdamm, Fue enviado a Londres 
donde consiguió solucionar el pleito entre Holanda e Inglaterra sobre el 
comercio de las Indias. Por cuestiones políticas es procesado y logra huir a 
Francia, residiendo en París la mayor parte de sus años de proscrito; en dicha 
capital escribió la obra que inmortalizó su nombre de De iure belli ac pacis. 
Por invitación de la reina Cristina de Suecia se trasladó a Estocolmo y es 
nombrado consejero de Estado y embajador de Suecia en París, a pesar de no 
caracterizarse precisamente por el tacto diplomático y el don de gentes, por 
lo que finalmente hubo de renunciar a su función, retirándose a la localidad 
alemana de Rostock, donde murió en 1645, a los sesenta y dos años de edad. 

Grocio fue, además de jurista y humanista, historiador y sobre todo 
teólogo. Alguna de sus obras apologéticas es clásica en la literatura religiosa-
protestante. Como filósofo del derecho es ante todo autor de la mencionada 
obra De iure belli ac pacis, auténtica summa cuyo auténtico contenido no 
refleja este título abreviado siendo el título completo De iure belli ac pacis 
libri tres, in quibus ius naturae et gentiumitem iuris publici praecipua 
explicantur. Mucho antes había escrito un tratado sobre el derecho de 
presas, De iure predae, que quedó inédito hasta el siglo XIX, a excepción del 
capítulo sobre la libertad de los mares -Mare liberum-, que vio la luz como 
opúsculo independiente. Durante su estancia en la cárcel, compuso Grocio 
en lengua vulgar una Introducción al estudio del derecho holandés, cuyo valor 
doctrinal y práctico se revela en el hecho de que sirvió de base a la 
jurisprudencia en los Estados Bóer de África del Sur, aún después de la 
conquista inglesa hasta nuestros días. Al problema de la relación entre el 
poder civil y el eclesiástico consagró, finalmente, el tratado De imperium 
summarum potestatum circa sacra. 
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Siguiendo la doctrina aristotélica, afirma Grocio que el hombre es 
sociable por naturaleza e inclinado a vivir en sociedad o comunidad política. 
Figura de transición, Grocio lo es sobre todo por su teoría del Derecho 
Natural, en la que, a semejanza de Francisco Suárez, en quien se inspira, trata 
de superar la autonomía entre el intelectualismo y el voluntarismo. El 
Derecho Natural consiste en lo que la recta razón demuestra conforme a la 
naturaleza social del hombre. Es el “dictado de la recta razón que nos indica 
que una acción, por su conformidad o disconformidad con la misma 
naturaleza racional, entraña torpeza o necesidad moral, y por consiguiente 
está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza”. Se trata de una 
orden de principios absolutos que Dios mismo no puede alterar, como no 
puede hacer que dos y dos no sean cuatro. Esta concepción culmina en la 
frase famosa, según la cual el Derecho Natural existiría aun en la hipótesis -
que Grocio desde luego rechaza- de que no existiera Dios, o que existiendo 
no se ocupara de las acciones humanas. Sus propiedades son su 
universalidad, su validez y su inmutabilidad. 

Grocio señala un doble método para llegar a conocer la existencia del 
Derecho Natural: 

1) Método filosófico a priori, que demuestra la existencia del Derecho 
Natural y permite llegar a su conocimiento mediante la necesaria 
conformidad o disconformidad de una cosa determinada con respecto 
a la naturaleza racional y social. 

2) Método experimental, histórico a posteriori, que descubre el Derecho 
Natural en la común aceptación de algo como justo por todos los 
pueblos, Este método es imperfecto ya que exigiría el conocimiento 
del Derecho Positivo de todos los pueblos y, en cambio, la validez del 
Derecho Natural es independiente de su conocimiento y de su 
aplicación en el tiempo y en el espacio. 

Hugo Grocio deduce todo el sistema del Derecho Civil a partir del principio de 
Derecho Natural Pacta sund servanda, del cual, asimismo, deriva la 
legitimidad de los gobiernos porque entiende que el Estado tiene su origen 
en el pacto, en el contrato social y que define como un acto exterior que no 
deriva de la naturaleza del hombre, sino de la opinión y de la oportunidad 
circunstancial. Este pacto o contrato no es un tipo ideal o una hipótesis, sino 
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un hecho empírico, una realidad histórica; por ello no existe un contrato 
social único, sino tantos contratos cuantos son los Estados y sus respectivas 
constituciones, y tan diferentes y diversos de contenido como las formas 
políticas de los Estados. 

Grocio coincide literalmente con Francisco Suárez al afirmar que el 
Derecho de Gentes se distingue del Derecho Natural en que no manda o 
prohíbe aquellas acciones que por su misma naturaleza son lícitas y 
obligatorias, sino que les comunica e imprime este carácter al prohibirlas o 
mandarlas. El Derecho de Gentes no se puede deducir como el Derecho 
Natural, de principios evidentes, por raciocinio de absoluta certeza, sino que 
para la determinación y establecimiento del Derecho de Gentes ha de 
intervenir, necesariamente, el consentimiento y la voluntad de los pueblos, 
porque nace del consentimiento entre todas o la mayoría de las ciudades. 

De mare liberum, que en un principio era un capítulo de su obra De 
iure predae, surgió de una consulta que dirigió a Grocio la Compañía de las 
Indias Orientales, como consecuencia de la captura realizada por una 
ensenada suya de una nave portuguesa que viajaba de Macao a Goa con un 
botín de gran valor. Es mérito histórico de Grocio en esta materia el haber 
planteado el problema de la libertad de navegación a la luz de la nueva 
situación creada como consecuencia de la conquista por el hombre de los 
espacios oceánicos. Siguiendo a Francisco de Vitoria, afirma Grocio la 
existencia de un Derecho Natural de comunicación y de humana sociedad, y 
condiciona estrictamente la licitud de cualquier ocupación al supuesto de 
una Terra nullius. En la actualidad, la crítica severa e imparcial ha disipado el 
humo de tanta alabanza exagerada para reconocer, con general unanimidad, 
que los pensadores españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez se 
anticiparon a Grocio en más de un siglo, en la formulación y fundamentación 
del Derecho Natural y del Derecho Internacional. 

Webgrafía.- GROCIO, Hugo: entrada en la web Enciclopedia del Derecho y las Ciencias 
Sociales. https://leyderecho.org/hugo-grocio/ 

*** 
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AGENDA CULTURAL 
 
 

  
CENTRE D'ESTUDIS JOAN MARAGAL 

PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A ALUMNES i PROFESSORS 
 
En la darrera dècada els alumnes i professors del Centre d'Estudis Joan 
Maragall han participat per iniciativa de la direcció en diversos projectes de 
mobilitat internacional, com ara el Programa Comenius, un pla en el qual van 
participar diverses administracions públiques per tal de donar suport i 
facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants i professors dins de diversos 
països de la Comunitat Europea. Concretament, entre els anys 2008 i 2010 el 
CES Joan Maragall va integrar-se en aquest projecte juntament amb altres 
quatre països: Grècia, Polònia, Itàlia i Romania. L'objectiu d'aquest programa 
va ser facilitar l'intercanvi cultural centrat en l'orientació professional i 
acadèmica dels joves i les joves en edats compreses entre els setze i els dinou 
anys. La llengua emprada en totes les comunicacions va ser l'anglès, i els 
professors i alumnes implicats van ser majoritàriament de batxillerat. 

El foment del coneixement mutu entre els i les joves i el personal 
docent d'aquests països és un element imprescindible per a la comprensió de 
la diversitat cultural i de la realitat que suposa l'existència de diverses 
llengües en la CEE, així com del valor afegit que suposa aquesta diversitat en 
el territori comunitari. Un altre objectiu assolit amb el Programa Comenius va 
ser l'adquisició de les aptituds bàsiques en el desenvolupament personal, el 
futur laboral i la ciutadania europea efectiva. A banda del projecte de 
mobilitat esmentat, el Centre d'Estudis Joan Maragall ha realitzat intercanvis 
amb d'altres països, com ara França, Noruega i Turquia, en els quals han 
pogut participar professors i alumnes tant de batxillerat com dels cicles de 
grau mig i de grau superior que s'imparteixen en el nostre centre. 

Per al curs vinent el Centre d’Estudis Joan Maragall participarà en el 
projecte Transcultural Nursing Practice -TNP-, dins del conegut marc 
internacional “Erasmus +”, promovent intercanvis amb països com Xipre, 
República Txeca, Turquia, Israel i Dinamarca. Podeu trobar més informació en 
la secció corresponent de la nostra web: 
 

http://joanmaragall.com/projectes-internacionals  
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CASA MUSEU GAUDÍ DE BARCELONA 

 
Descobreix la Casa MuseU Gaudí, ubicada dins del Park Güell de Barcelona, i 
coneix una de las vivendes del famós Antoni Gaudí, el seus mobles i la 
decoració interior d’aquesta Casa Museu. Entra a la Casa Museu Gaudí per 
descobrir la vida i la feina de l'arquitecte català a través dels mobles i altres 
objectes que va dissenyar. Observa mobles fantasiosos i objectes d'art 
dissenyats per l'arquitecte. Descobreix com és la decoració de la casa en què 
Gaudí va passar els darrers últims 20 anys de la seva vida. La casa va ser 
construïda sota el comandament de Gaudí, i en ella, es pot observar la seva 
influència en la façana rosa o en les escultures del jardí. A l'interior, tot 
recorda a Gaudí, els mobles que va dibuixar, els dibuixos i Obres d'Art. La 
casa es preserva com en l'època en què Gaudí l'ocupava. Antoni Gaudí s'ha 
convertit en una de les persones més apreciades de la cultura catalana. És 
conegut principalment per la seva arquitectura, però durant la seva carrera, 
va dissenyar també mobles, objectes i jardins. La casa ens dóna una 
percepció de com era l'artesania catalana durant el modernisme. Aquesta 
Casa Museu va obrir les seves portes al públic el 1952, 100 anys després del 
naixement de Gaudí. Si ets amant de la trajectòria de Gaudí, i vols conèixer 
més sobre la seva personalitat i talent, no et perdis la visita de la Casa Museu 
Gaudí. Les entrades per veure la Casa Museu Gaudí, dins el Park Güell, tenen 
un cost des de 5,50 euros. Coneix un dels edificis més importants que acull el 
Park Güell, i descobreix com era el lloc on va viure Antoni Gaudí. 
 

https://www.ticketea.com/entradas/visita-casa-museo-gaudi-barcelona/ 
 

 
TALLERS DEL TEATRE ZORRILLA 

  
Els tallers del Teatre Zorrilla tenen com a objectiu principal l'ensenyament i la 
promoció de les arts escèniques a través de la formació d'actors i actrius. Per 
dur-los a terme es compta amb un col·lectiu de mestres de gran 
professionalitat, que transmeten als alumnes els seus coneixements tècnics i 
pràctics en el terreny de la interpretació, la dicció i la preparació corporal. Els 
tallers s'organitzen per a grups de totes les edats i nivells, a partir de 10 anys 
i sense límit d'edat. El preu és de 45 euros mensuals, amb una matrícula de 
20 euros. El seu calendari es el del curs escolar. Per més informació us podeu 
posar en contacte amb el telèfon 93 384 40 22, o enviar un correu a l'adreça 
info@teatrezorrilla.cat. Teatre Zorrilla: c/ Sant Miquel, 54. Badalona. 
 

http://www.teatrezorrilla.cat/tallers/ 
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MUSEU DE LA XOCOLATA 
 
Alguna vegada has vist un Museu de la Xocolata? A què esperes? Compra ja 
la teva entrada per gaudir d'aquest peculiar Museu de la Xocolata a 
Barcelona, i queda't mut en descobrir les escultures que han estat realitzades 
amb aquesta delícia. Barcelona va ser el port d'origen per a la distribució de 
la xocolata. Per això, aquesta ciutat està tan vinculada amb aquest producte. 
Al Museu de la Xocolata no només podràs aprendre tota la història sobre 
aquest producte, també podràs provar-ho. Un pla per fer turisme a 
Barcelona completament divertit, que podràs gaudir en companyia de tota la 
família. Les entrades pel Museu de la Xocolata de Barcelona tenen un preu 
des de 6 euros. Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona, España.  
 

https://www.ticketea.com/venues/museum-xocolata/ 
 
 

ESTIMA EL CINEMA!  ESTIMA EL MALDÀ! 
 

En el Cinema Maldà donem una segona oportunitat a les millors pel·lícules 
del cinema internacional. Gaudeix de la nostra cartelera en Barcelona i 
descobreix les nostres maratons a un preu molt especial. La mateixa entrada 
és vàlida per a tantes pel·lícules com vulguis en el mateix dia. El primer i el 
tercer dissabte de cada mes pel matí tenim "Maldanins", sessió de cinema 
matinal per a pares i mares amb nens i nadons. Si ets un bon cinèfil, no 
renunciis a allò que més t'agrada!  
Estem a Barcelona, en el carrer del Pi, nº 5. Telefon: 933 019 350. 
 
DILLUNS (Dia de l'espectador) – 5€ 
DIMARTS (Laborable) – 6€ 
DIMECRES (Els dimecres, al cinema!) – 4€ 
DIJOUS (Laborable) – 5€ 
DIVENDRES (Laborable) – 9€ 
DISSABTE – 9€ 
DIUMENGE – 9€ 
FESTIUS – 9€ 
 
Recordem que el preu de les entrades inclou totes les pel·lícules que es 
projectin al llarg del dia, ja siguin en sessió de tarda o sessió de nit. 
 

www.cinemamalda.com/ 
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MÉS CINEMA A LA FILMOTECA DE CATALUNYA 

  
La Filmoteca de Catalunya promou la difusió de la cultura cinematogràfica a 
través de projeccions de films clàssics de tots els temps, i també del cinema 
d'autor i l'exploració de nous llenguatges audiovisuals contemporanis. Un 
altre dels seus objectius és la formació de nous públics cinematogràfics. Per 
un preu molt ajustat podréu gaudir de les millors pel·lícules de tots els 
temps. Plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona.Tel.: 935 671 070. 
 

http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca     
 
 

*** 
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