
 
 
 
 
L’HOME I LA LLEI 
 
«La llei és sempre —fins i tot en el cas més ideal— sols una manera 
imperfecta [...] de defensar allò que a la vida seria millor davant d’allò que 
seria pitjor; però la llei mai no assegura el bé per si mateixa [...] respectar-la 
no garanteix automàticament una vida millor; això darrer és responsabilitat 
de l’home; no de les lleis o de les institucions. Podem imaginar una societat 
que tingui bones lleis que es respectin plenament i en la qual, tanmateix, no 
sigui possible de viure-hi? Per contra, pot imaginar-se una vida decent, fins i 
tot amb lleis defectuoses i aplicades de manera imperfecta. En definitiva, allò 
que compta és sempre la vida, i si les lleis es troben al seu servei o, si, ben al 
contrari, la reprimeixen; per tant no compta només si s’apliquen o no 
s’apliquen (és més, la seua aplicació estricta podria revelar-se com una 
calamitat encara més greu). 
 
La clau d’una vida humana digna, rica, honorable i feliç, no es troba en la 
constitució o el codi penal; aquests es limiten a definir què es pot i què no es 
pot fer i, en conseqüència, fan fàcil o difícil la vida, la limiten o no, la 
castiguen, la toleren o la defensen; però no li confereixen mai ni contingut ni 
significat. Per tant, la lluita per l’anomenada “legalitat” ha de contemplar 
sempre aquesta legalitat en el context de la vida: si no es tenen els ulls 
constantment oberts davant de les dimensions reals de la seua bellesa i de la 
seua misèria, i si no es manté amb ella una relació moral, aquesta lluita 
quedarà abans o després, embarrancada a la sorra de qualsevol escolàstica 
entesa com un fi en si mateixa. L’home s’assemblaria, llavors, 
automàticament a l’observador que jutgés la vida [en societat] sols des dels 
lligalls judicials i des de la verificació del respecte a totes les normes 
prescrites.» 
 

HÀVEL, Vàclav: El poder dels sense poder (adaptat) 
 

 
 

 
 

 



QÜESTIONS: 
 

 

 

 
 

 

 

 
1. Cerca informació sobre qui era Vàclav Hàvel i fes-ne una breu ressenya 

bibliogràfica. 
 

2. Explica el significat d’aquesta frase: 
 

«La llei és sempre —fins i tot en el cas més ideal— sols una manera imperfecta 
[...] de defensar allò que a la vida seria millor davant d’allò que seria pitjor; però 
la llei mai no assegura el bé per si mateixa.» 

 
3. Realment creus, com diu Vàclav Hàvel, que és possible «una societat que 

tingui bones lleis que es respectin plenament» i en la qual, tanmateix, no 
s’hi pugui viure» (i que, per contra, seria possible viure «una vida decent» 
en una societat «amb lleis defectuoses i aplicades de manera imperfecta»)? 
Si coincideixes amb aquest pensador, mira de trobar què pot ser allò que li 
faria falta a una societat amb bones lleis perquè els meus membres fossin 
feliços i que, d’existir, ajudaria els membres d’una societat amb lleis 
defectuoses a dur una vida «decent» (és a  dir, acceptablement digna).  
 
Si, al contrari, penses que el respecte ple a unes lleis bones garanteix, per si 
sol, una vida acceptablement digna («decent») digues-ho i justifica-ho. 
 

4. Explica el significat d’aquesta frase: 
 

«[...] allò que compta és sempre la vida, i si les lleis es troben al seu servei o, si, 
ben al contrari, la reprimeixen; per tant no compta només si s’apliquen o no 
s’apliquen [...]»  

 
5. Per què creus que diu l’autor que l’aplicació estricta de la llei «podria 

revelar-se com una calamitat encara més greu». 
 

6. Explica el significat d’aquesta frase: 
 
«[...] la lluita per l’anomenada “legalitat” ha de contemplar sempre aquesta 
legalitat en el context de la vida: si no es tenen els ulls constantment oberts 
davant de les dimensions reals de la seua bellesa i de la seua misèria, i si no es 
manté amb ella una relació moral, aquesta lluita quedarà abans o després, 
embarrancada a la sorra de qualsevol escolàstica entesa com un fi en si mateixa 
[...]» 

 
7. Per a Vàclav Hàvel, una legalitat només és legítima si contribueix a defensar 

una vida humana «digna, rica, honorable i feliç». Què creus que entén, aquí, 
Hàvel per “digna”, “rica” i “honorable”? 
 



8. A la vista d’aquest text, intenta explicar el significat del següent fragment de 
l’Evangeli segons sant Marc 
 

«Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats. Tot fent camí, els seus deixebles 
es posaren a arrencar espigues. Els fariseus li van dir: 
 

—Mira, per què fan en dissabte això que no és permès? 
 

Jesús els respon: 
 

—¿No heu llegit mai què va fer David quan van tenir necessitat de menjar ell i els 
qui anaven amb ell? Tal com es diu en el passatge del gran sacerdot Abiatar, 
David va entrar al temple de Déu, va menjar els pans d'ofrena, que solament 
poden menjar els sacerdots, i en va donar també als qui l'acompanyaven. 
 

I els deia: 
 

—El dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al dissabte. Per això el Fill 
de l'home és senyor fins i tot del dissabte.» 

Capítol 2, versicles 23-28 

 


