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1. Película

títuLo 
Matar un reiseñor (To kill a mockingbird)

ficha técnico-artística

Ano: 1962
País: USA
Dirección: Robert Mulligan
Produción: Alan J. Pakula
Guión: Horton Foote (adaptación da novela homónima de Harper Lee)
Música: Elmer Berstein
Elenco: Gregory Peck (Atticus Finch), Mary Badham (Scout), Phillip Alford (Jem), 
John Megna (Dill Harris), Frank Overton (Sheriff Heck Tate); Rosemary Murphy 
(Maudi Atkinson), Brock Peters (Tom Robinson), Estelle Evans (Calpurnia) e Robert 
Duvall (Boo Radley)
Duración: 129 minutos

sinopse

Matar un reiseñor é a adaptación da obra homónima da escritora Harper Lee, un dos 
cumios da narrativa norteamericana do século XX, a pesar de ser a primeira –e única– 
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novela da escritora sureña (mesmo se ten dubidado da súa autoría e esta ténselle atri-
buído a Truman Capote, amigo seu da infancia). A novela –e por tanto a película– está 
baseada nas propias experiencias vitais de Lee nacida nunha pequena vila do estado de 
Alabama (o mesmo onde ten lugar a acción do filme) –Monroeville, onde precisamente 
se rodou a película–. De feito, o papel protagonista (Atticus Finch) interpretado maxis-
tralmente por Gregory Peck, semella ser un reflexo do propio pai de Lee a quen lle de-
dica a novela, tamén viúvo, tamén avogado, e tamén representante da súa vila no lexis-
lativo estatal; e mesmo hai quen ve o seu amigo Truman Capote como a inspiración do 
amigo dos pequenos Finch. A través dos ollos da narradora –Scout Finch– Harper Lee 
tenta amosar na súa obra os prexuízos raciais existentes na sociedade norteamericana 
da súa infancia (a novela está ambientada en 1932, durante a Gran Depresión) tomando 
como punto de partida, alén da súa propia experiencia vital, un acontecemento real, 
coñecido como o caso Scottsboro (por ter sucedido na vila de Scttsboro, Alabama), en 
que claramente se inspira para crear o suceso central da trama: o axuizamento de Tom 
Robinson, un negro acusado de violar unha muller branca. De todos os xeitos, non se 
pode entender a repercusión da novela se non se contextualiza na época da súa estrea, 
cando o problema racial nos EE UU estaba lonxe de ter sido superado e en pleno auxe 
do movemento polos dereitos civís e da loita polos dereitos dos afroamericanos, o que 
dotaba dunha grande actualidade ao tema principal da obra.

A novela, publicada en 1960 tivo un éxito fulgurante e axiña se converteu nun super-
vendas que chamou a atención do produtor Alan J. Pakula, quen se fixo cos seus derei-
tos cinematográficos, pouco antes de ser galardonada co Premio Pullitzer en 1961 (o cal 
seguramente tería encarecido o seu prezo).

Tras unha serie de negativas dos grandes estudios a financiaren a rodaxe da película, 
Pakula e Mulligan conseguiron facer chegar unha copia do guión a Gregory Peck, quen 
se viu fascinado co proxecto e isto facilitou en gran medida a súa asunción por parte 
de Universal.

A adaptación da novela foi un auténtico éxito e deu inicio a unha serie de seis películas 
do dúo Mulligan-Pakula, da que, sen dúbidas, esta primeira é a mellor e máis exitosa, 
como proban os tres premios óscar (á mellor interpretación masculina, para Gregory 
Peck, á mellor dirección artística e ao mellor guión adaptado), e cinco nominacións 
máis, incluída a de mellor director e mellor película, de modo que se pode dicir, como 
fixo Harper Lee, que é posiblemente unha das mellores adaptacións ao cinema dun-
ha obra literaria feita nunca. A autora asistiu asiduamente á rodaxe e chegou a trabar 
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grande amizade con Peck, quen recibiu o que foi o seu único óscar de mans de Sophia 
Loren, portando o reloxio do pai de Lee, agasallo da propia escritora.

A trama sitúase na pequena vila sureña de Maycomb, onde Atticus Finch, viúvo e con 
dous fillos (Jem e Scout) exerce a súa profesión de avogado e é un cidadán respectado 
e puntal da súa comunidade. A súa apracible vida vaise ver conmocionada cando o xuíz 
Taylor desígnao para defender a Tom Robinson, traballador negro acusado de ter viola-
do unha moza branca, Mayella Ewel. 

A asunción do encargo, que Finch toma como deber inescusable que acompaña á súa 
profesión de avogado, provócalle un enfrontamento con parte da poboación da vila, 
para quen a asunción da defensa de Tom supón unha traizón á súa propia xente e un 
aliñamento coa comunidade negra. 

Finch tenta demostrar a inocencia de Robinson, que polo demais semella clara abondo, 
ao tempo que pon en evidencia a miseria moral dos Ewel, mais débese enfrontar aos 
prexuízos da poboación e a un xurado composto exclusivamente por homes brancos. A 
historia é narrada en todo momento pola filla pequena de Finch, Scout, de modo que a 
película está tinxida dunha visión infantil e inocente dos feitos, non exenta de admira-
ción pola figura paterna. Xunto con esta trama principal vanse mesturando outras que 
teñen que ver coa vida cotiá dos nenos e nenas, e o seu proceso de aprendizaxe, como 
a de Boo Radley, o discapacitado que vive agochado na súa casa e que inspira terror 
aos cativos. 

Ao igual que a novela, a acollida da película foi sensacional, como demostran os seus 
numerosos premios e a súa consideración actual como un verdadeiro clásico, incluída 
polo American Film Institut entre as 100 mellores películas do cinema norteamericano, 
co número 25.

2. Temática xurídica

Palabras clave: agresión sexual, asistencia xurídica gratuíta, autotutela, avogacía, con-
trol social, declaración do imputado, declaración da vítima, dereito de defensa, deon-
toloxía profesional, discriminación por razón de raza, garantismo, igualdade diante da 
lei, ministerio fiscal, opinión pública, pena de morte, presunción de inocencia, proba de 
cargo suficiente, verdade e proceso penal, xuíz, xurado.
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Matar un reiseñor pode ser incluída entre as películas de xuízos, mais é desde logo 
moito máis que iso. A parte central da trama está composta efectivamente polo xuízo a 
Tom Robinson, onde Finch debe convencer o xurado composto por 12 homes brancos 
da inocencia do acusado. Para isto, Atticus acode á apreciación en conciencia das pro-
bas presentadas fronte ao tribunal para vencer os prexuízos que este poida ter. Neste 
sentido é memorable o interrogatorio que lle fai á presunta vítima, no cal, sen perder 
nunca a boa forma e a cortesía, acaba pondo en evidencia as feblezas da súa historia, 
aínda que sen afondar e chegar á humillación desta.

No entanto, máis que un típico filme de xuízos, xuridicamente falando, Matar un reise-
ñor é unha película sobre a avogacía e sobre o recto proceder de quen se dedica honra-
damente a esta profesión. De feito, Atticus Finch é aínda hoxe en Estados Unidos toda 
unha icona da avogacía e un referente ético e moral para quen se dedica a ela. 

Tense dito que Finch ten feito máis para honrar a profesión de avogado que calquera 
outro letrado, mesmo aqueles que son de carne e óso. Neste sentido, cómpre salientar 
como Finch, sen ter sobresaído anteriormente –polo que semella na historia– por ser un 
defensor especialmente implicado na loita contra a desigualdade racial, senón mesmo 
por ser unha persoa conservadora, comprométese no exercicio do dereito de defensa 
do caso que lle é asignado –gratuitamente– aínda que iso lle supoña ver exposto o seu 
status social e a súa privilexiada posición na comunidade.

3. Comentario 

Partindo destes dous eixos principais, podemos atopar na película, directa ou indirecta-
mente abordados, unha gran cantidade de aspectos xurídicamente relevantes. Sen áni-
mo de os esgotar, poden sinalarse os seguintes:

O • exercicio da avogacía e, nomeadamente, da asistencia xurídica gratuíta, como 
representación dun dereito fundamental que é o dereito de defensa. O filme é un 
alegato do recto desenvolvemento da profesión e da dedicación honrada a ela, até 
o punto de converter a Atticus Finch, como sinalaba anteriormente, nun verdadeiro 
superheroe de tinturas case míticas dentro da cultura xurídica norteamericana. Neste 
sentido pode centarse o debate sobre a necesidade de asegurar a correcta defensa xu-
rídica das persoas imputadas, sobre todo daquelas que teñen menos recursos. Tería 
posto o mesmo empeño no caso de Tom Robinson un típico avogado de oficio? É 
considerada como cotiá a actitude de Finch? É un prototipo de avogado? Responde 
a mala fama da profesión a actitudes e comportamentos reais? Son estas algunhas 
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das cuestións que poden formularse ao respecto, do visionamento da película. Cóm-
pre reflexionarmos se hoxe en día a nosa sociedade lles está a outorgar aos centos de 
Tom Robinson existentes (culpables ou inocentes) un verdadeiro Atticus Finch que 
os defenda ou, pola contra, a defensa de oficio é unha das grandes vergoñas ocultas 
do sistema xurídico español.

Igualdade diante da lei.•  O tema principal da película é, sen dúbida ningunha, a dis-
crimación por razón da raza e a segregación racial –cómpre prestármoslle especial 
atención á distribución do público na sala do xuízo durante o proceso a Robinson– 
nos EEUU e, especialmente, no sur. Este debe ser conectada, necesariamente, coa 
igualdade dos cidadáns e cidadás diante da lei. O filme expón claramente como a 
igualdade formal que a lei garante vese conculcada na práctica polos prexuízos exis-
tentes no seo da sociedade. Neste sentido, cómpre cuestionarse, tamén, se o xurado 
é unha institución que ten as suficientes garantías para asegurar este trato igualitario 
á cidadanía. A obra pon en dúbida a imparcialidade dun xurado formado por ho-
mes brancos para xulgaren un negro. Isto debería conectarse, necesariamente, coa 
imprescindible extensión dos dereitos cívicos a todos os cidadáns, sen que poidan 
existir persoas diminuídas dentro do corpo social. Neste sentido, podemos cuestio-
narnos sobre se hoxe non se produce un apartheid con parte das persoas que viven 
entre nós –inmigrantes– sen dereito a participaren nas institucións democráticas 
e alimentando exponencialmente a poboación penitenciaria etc. Existe igualdade 
diante da lei penal? Garante o xurado o dereito a un xuíz imparcial? 

A presunción de inocencia.•  Outro aspecto que hai que analizar é a proba de cargo 
suficiente para vencer a presunción de inocencia e o xeito de se practicar no xuízo, 
ou o seu equivalente, a fórmula norteamericana “beyond reasonable doubt” (máis 
alá da dúbida razoable) –pode verse para o efecto o marabilloso film de Fritz Lang, 
do mesmo título, filmado en 1956–. A película presenta a validez de diversos instru-
mentos de proba para fundar unha condena penal, principalmente no que se refire 
á declaración a vítima e mais á declaración do propio imputado no seu descargo. 
Son dous momentos memorables protagonizados por un Atticus Finch que pretende 
sacar todo o partido a ambos os medios de proba para defender a inocencia do im-
putado. Cómpre non esquecermos que no proceso penal, e en virtude da presunción 
de inocencia, é o acusador, o ministerio fiscal, o que debe demostrar a veracidade 
dos feitos que afirma. É o que se chama a carga da proba. Consegue isto o Fiscal na 
película? Ou ofrece Finch suficientes contraprobas para crear a “dúbida razoable”? 
Debe lembrarse que moi ligada á presunción de inocencia está a máxima “in dubio 
pro reo”, que obriga a resolver as dúbidas do tribunal do xeito máis favorable ao 
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acusado; é dicir, alí onde o tribunal –ou o xurado– non alcance unha convicción su-
ficiente, debe resolver de acordo cos intereses da persoa sometida a proceso, como 
unha regra que deriva do principio supremo da liberdade, inspiradora dos ordena-
mentos xurídicos constitucionais. Por outra banda, a proba de cargo principal que 
presenta a acusación é a propia declaración da vítima –corroborada en aspectos 
parciais polo testemuño visual do seu pai–, con ausencia de calquera tipo de reco-
ñecemento médico forense. Isto lévanos a propor a seguinte cuestión: é abonda a 
declaración da vítima para fundar unha condena? 

Fronte ao clásico brocardo “testus unus, testus nullus”, a doutrina do TS español 
vén admitindo tradicionalmente esta declaración como suficiente para fundamentar 
unha condena, sempre e cando se ver corroborada por unha serie de factores cir-
cunstanciais e externos.

O mesmo Atticus Finch sinala nun determinado momento que non se pode condenar 
unha persoa sen a existencia de, cando menos, un par de testemuñas imparciais. 
Mais o certo é que diante da imposibilidade deste tipo de corroboración externa, 
canto máis en delitos que adoitan ser cometidos de xeito reservado –como é o de 
agresión sexual– e onde, mesmo, un dos elementos do tipo é unha manifestación pu-
ramente volitiva da propia vítima, como constitúe o consentimento ao intercambio 
sexual, a negativa a considerar proba de cargo suficiente a declaración a vítima tería 
como consecuencia inevitable a impunidade destas condutas. É isto aceptable? Pode 
ser suficiente a palabra da vítima fronte á do acusado para vencer a presunción de 
inocencia? Cales son os elementos externos que deben corroborar a súa declaración, 
segundo o TS? Cumpríronse neste caso?

Pena de morte.•  Aínda que na película non aparece explicitamente mencionado, é 
un tema que sobrevoa en todo momento o xuízo a Tom Robinson. Desde logo, a 
lexislación vixente no momento histórico en que se sitúa a acción no Estado de Ala-
bama, facía plenamente previsible a pena de morte para o cargo de violación, moito 
máis nas circunstancias que se daban neste caso concreto, tal e como demostra o 
caso Scottsboro, xa mencionado, onde oito dos nove acusados foron condenados a 
morte. Por tanto, pode considerarse o debate ao redor da pena de morte, malia estar 
hoxe superado en Europa –aínda que non deixou nunca de ter certo apoio social en 
certas circunstancias– non é así en EE.UU. En xeral, a defensa da pena de morte 
non pode desvincularse das políticas penais represivas e da extensión do chamado 
“dereito penal do inimigo”. Neste sentido podemos cuestionarnos a efectividade 
destas medidas puramente represivas –pena de morte, cadena perpetua, cumprimen-
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to íntegro das penas etc.– e a súa incidencia na redución da delincuencia, ou se, 
pola contra, responde unicamente a modelos inspirados no control social a través 
da pena e do proceso penal, pouco acordes cos principios inspiradores dun sistema 
democrático.

4. Actividade

Para a avaliación desta sesión poderán terse en conta diversos criterios. En primeiro 
lugar, a propia intervención do estudantado no coloquio posterior ao filme. Ademais, 
o alumnado debe entregar un comentario de análise xurídica da película que poderá 
abordar calquera dos temas aquí sinalados como orientación ou calquera outro (con 
relevancia xurídico-procesual).

De todos os xeitos, para aqueles e aquelas que non teñan moi claro por onde comezar, 
proponse a seguinte actividade, simplemente para efectos orientativos –non é necesario 
cinxirse a ela–: procurar os criterios do Tribunal Supremo español polo que fai á proba 
de cargo suficiente para vencer a presunción de inocencia, nomeadamente, con relación 
á declaración da vítima e ver se se cumpren neste caso tales criterios, de xeito que se 
analice se a declaración de Malleya Ewel cumpre tales criterios e, en consecuencia, 
abonda para condenar a Tom Robinson.

A escolla de calquera outro tema de comentario é perfectamente válida, sempre e cando 
reunir uns mínimos de profundidade, orixinalidade e calidade.

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios web de interese

Lecturas recoMendadas

Á hora de recomendarmos material complementario non pode deixar de se ter en con-
ta a novela orixinal que inspira a película, Lee, H., Matar un ruiseñor, Ediciones B., 
Barcelona, 2006, ou mellor aínda, o orixinal en inglés: To Kill a Mockingbird, Aroww 
(Random), Londres, 2007.

Sobre os aspectos xurídicos da película e da novela hai múltiples comentarios e artigos, 
pois xa se ten comentado da fascinación que Atticus Finch espertou na cultura xurídica 
norteamericana. Poden consultarse, entre outros, os seguintes recursos:

rivaya, b. / de ciMa•	 , P. (2004): “Matar un ruiseñor” en Derecho y cine en cien 
películas. Una guía básica: 263-266 (Valencia: Tirant lo Blanch)
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soto nieto, f. / fernández•	 , F. J. (2004): “Matar un ruiseñor”, en Imágenes y Justi-
cia. El derecho a través del cine: 237-249 (Madrid: La Ley)
Johnson, c. d.•	  (1994): To kill a Mockingbird. Threatening boundaries (Nova York: 
Twayne Puyblishers)
feedMan, M. h.•	  (1994): “Atticus Finch-Right and wrong” en Alabama Law Review 
45, 2: 473-482
Johnson, c.•	  (1994): “without Tradition and within Reason: Judge Horton and Atti-
cus Finch in Court” en Alabama Law Review, 45, 2: 483-510
Jones, c. (1996):•	  “Atticus Finch and the Mad Dog: Harper Lee’s To Kill a Mockin-
bird” en The Southern Quarterly, 34, 4: 53-63
asiMow, M.•	  (1996): “when Lawyers were Heroes” en University of San Francisco 
Law Review 30, 4: 1131-1138
osborn, J. J. Jr.•	  (1966): “Atticus Finch-The End of Honor: a Discussion of To Kill a 
Mockingbird” en University of San Francisco Law Review, 30, 4: 1139-1142
Lubet, s.•	  (1999): “Reconstructing Atticus Finch” en Michigan Law Review, 97: 
1339-1362
navarro, a. J.•	  (2000): “Justicia y racismo. A propósito de El sargento negro y Ma-
tar un ruiseñor”, Nosferatu, 32: 10-15

peLícuLas reLacionadas

Sobre a discriminación por motivos de raza poden verse tamén:• 
Sergeant Rutledge ○ , (O sarxento negro), John Ford, 1960.
Eyes on the Prize ○ , Henry Hampton, 1987. Documental de 14 horas sobre o 
movemento polos dereitos civís nos Estados Unidos
American Histroy X ○ , Tony Kaye, 1997, un tratamento actual sobre o tema do 
racismo nos Estados Unidos
Gotejar da Luz ○ , Fernando Vendrell, 2002. Película portuguesa sobre a pro-
blemática racial en Mozambique, gañadora dun Globo de Ouro e dun premio 
no Festival de Cinema de Ourense.
Africans in America: America’s Journey Through S ○ lavery, 1998, Documental 
televisivo sobre a incidencia da escravitude na economía norteamericana.
The Long Walk Home ○ , Richard Pearce, 1990. Ambientada nos acontecemen-
tos de 1955-1956, cando a poboación afroamericana boicotou os sistemas de 
transporte público en resposta á segregación racial.
Guess who is coming to dinner ○ , Stanley Kramer, 1967, Magnífica película pro-
tagonizada por Sidey Poitier, Spencer Tracy e Katherine Hepburn, que pode 
axudar a situar o ambiente racial na época de estrea da película e do libro.
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Sobre o desenvolvemento da profesión de avogado, pode verse:• 
Young Mr. Lincoln ○ , (O mozo Lincoln), John Ford, 1939, narra a actividade 
como avogado en Springfield, Kansas, de quen sería logo presidente de Es-
tados Unidos.
The Godfather ○  (O padriño), Francis Ford Coppola, 1972, unha visión dife-
rente da profesión.
Paths of Glory ○  (Camiños de gloria), Stanley Kubrick, 1957, a avogacía no 
ámbito militar.
Beyond a reasonable doubt ○ , (Máis alá da dúbida) Fritz Lang, 1956, demostra 
non só os problemas do exercicio da avogacía, senón tamén as dificultades do 
proceso penal para descobrer a verdade.
Witness for the Prosecution ○ , Billy wilder, 1957, con Charles Laughton ex-
celente no papel de avogado. Unha das visións máis acedas sobre o proceso 
penal.

Son moitas outras as temáticas xurídicas sinaladas. Un breve apuntamento sobre as • 
súas correspondentes referencias cinematográficas:

O xurado. ○  12 Angry Man (12 homes sen piedade), Sidney Lumet, 1957. O 
clásico entre os clásicos das películas sobre o xurado. Maxistral interpreta-
ción de Henry Fonda.
A pena de morte. ○  Ducias de películas teñen tratado este tema de xeitos moi 
diversos e meritorios, mais talvez sexa Dead Man Walking (Pena de morte), 
Tim Robbins, 1995, a que mellor resuma os conflitos que esta formula, ade-
mais das súas indubidables calidades artísticas, sobre todo a interpretación dos 
protagonistas, Susan Sarandon e Sean Penn.
A vinganza e a autotutela. ○  Dúas películas poden axudar a reflexionar so-
bre a necesidade de institucionalizar a resposta fronte ao crime: The man 
who shot Liberty Valance (O home que matou a Liberty Valance), John Ford, 
1962, no proceso de civilización do wild west americano, e Death and the 
Maiden (A morte e a doncela), Roman Polanski, 1994, rodada na costa fe-
rrolá, a partir dunha obra teatral do chileno Ariel Dorfman, sobre a resposta 
fronte aos abusos do Estado.

Canto á filmografía de Robert Mulligan, poden salientarse:  • 
The great impostor ○  (O gran impostor) (1961)
Summer of ’42 ○  (Verán do 42) (1971)
The Other ○  (O outro) (1972)
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Kiss me Goodbye ○  (1982)
Man on the Moon ○  (1991)

Para rematar, algunhas das máis brillantes películas de Gregory Peck• 

Days of Glory ○  (Días de gloria), de Jaques Torneur, 1944
Duel in the Sun ○  (Duelo ao sol), de King Vidor, 1946.
The Paradine Case ○  (O proceso Paradine), de Alfred Hitchcock, 1947
The Snows of Kilimanjaro ○  (As neves do Kilimanjaro), de Henry King, 1952.
Roman Holiday ○  (Vacacións en Roma), de Billy wilder, 1953
Moby Dick ○ , de John Huston, 1956
The Big Country ○  (Horizontes de grandeza), de Billy wilder, 1958
The Guns of Navarone ○  (Os cañóns de Navarone), de J. Lee Thompson, 
1961
Cape Fear (O cabo do terror), ○  de J.Lee Thompson, 1962.
Arabesque ○ , de Stanley Donen, 1966
Mackenna’s Gold ○  (O ouro de Mackenna), de J. Lee Thompson, 1969.
The Omen ○  (A profecía), de Richard Donner, 1976.
Old Gringo ○  (Gringo Vello), de Luis Puenzo, 1989
Cape Fear ○  (O Cabo do medo), de Martin Scorsese, 1991


