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1. Película 
 
Título 
 
“La muerte y el leñador”, curtametraxe que forma parte da película “As catro 
verdades” (“Le Quatre vérités”) 
 
Ficha técnico-artística 
Ano: 1962 
País: España 
Director: Luis García Berlanga (os outros curtametraxes que componen “As 
catro verdades” foron dirixidos por Alessandro Blasetti (“A lebre e a tartaruga), 
Hervé Bromberger (“O corvo o raposo”) y René Clair (“Os dous pombiños”). 
Produtor: Franco London Films / Hispamer Films / Ajace Films 
Guión: Luis García Berlanga, Rafael Azcona. 
Música: Miguel Asins Arbó. 
Elenco: Hardy Kruger, Ana Casares, Agustín González, Manuel Alexandre, 
José Luis Coll, Jesús Guzmán, Luis Marín. 
Duración: 20 minutos. 
 
Sinopse 
 
A curta adapta libremente a fábula de Jean de La Fontaine (1621-1695) “La 
mort et le bûcheron”1. Nesta, un leñador, cansado das dificultades da vida, 
                                                        
1 “Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, 
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans 
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants, 
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. 
Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, 
Il met bas son fagot, il songe à son malheur. 
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? 
En est-il un plus pauvre en la machine ronde? 
Point de pain quelquefois et jamais de repos. 
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, 
Le créancier et la corvée 
Lui font d'un malheureux la peinture achevée. 
Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder, 
Lui demande ce qu'il faut faire. 
«C'est, dit-il, afin de m'aider 
A recharger ce bois, tu ne tarderas guère.» 
Le trépas vient tout guérir; 
Mais ne bougeons d'où nous sommes: 
Plutôt souffrir que mourir, 
C'est la devise des hommes.” 
Véxase, Proyecto Gutenberg, www.gutenberg.org, consultado a 30 de setembro de 2009. 
Véase las versiones en castellano de las fábulas de La Fontaine en 
http://fabulasdelafontaine.blogspot.com. 



chamou á morte  para poñer fin a súa vida, arrepentíndose no último momento. 
Berlanga traslada esta fábula á España dos anos sesenta, desenvolvendo, con 
boas doses de ironía e humor negro, a súa idea central: “antes padecer que 
morrer, é o lema do home”.  
 
Na lectura que ambos os cineastas propoñen da anterior fábula, o protagonista, 
Hipólito Muñiz, é un organillero que toca na rúa para gañarse a vida, en 
compaña dun neno vagabundo. Ademáis de pertencer ao estrato máis baixo da 
sociedade, Hipólito é unha persoa extraña, un freak que non cadra ben co 
tópico fisiolóxico do español (se ben hai quen opina que o feito de que o actor 
fose pouco representativo do español da época non era por unha cuestión 
artística, senón por causa da imposición da produtora). 
 
O filme comeza cando o Hipólito se atopa na praza do Callao en Madrid, 
tocando o organillo mentras o neno pide limosna aos viandantes. Un policía 
ordénalle que deixe de causar molestias, e acaba por sancionar ao 
protagonista polos ruidos causados, mentres ao redor circulan centos de 
vehículos, e o policía de tráfico dirixe éste con estridentes toques de pífano. A 
policía requísalle o manubrio que permite utilizar o organillo, por desacato á 
autoridade.   
 
A partir dese momento, o organillero inicia un calvario administrativo 
desesperado para recuperar a manivela. En primeiro lugar, o protagonista 
atópase cunha burocracia ineficaz, despreocupada e insensíbel co padecer do 
administrado, que o ignora e aplica cegamente “o regulamento”. Na segunda 
parte da curta, cando xa desistiu de recuperar a manivela a través das vía 
oficiais (non pode pagar a multa porque non pode traballar, e non pode 
traballar porque ten a manivela requisada), tenta conseguir outra a través 
doutros medios menos ortodoxos e legais.  
 
Finalmente, e xa desesperado, cando vai cargando co organillo por un 
descampado dos arredores de Madrid (simbólicamente situado acarón dun dos 
emblemas do “progreso” da época, unha estación eléctrica), Hipólito bota o 
organillo a un barranco e prepárase para esganarse, colgándose dunha torreta 
de alta tensión. Nese momento, atopa unha fugaz esperanza na “morte”, 
representada por unha carruaxe fúnebre que leva a unha neniña a un concurso 
radiofónico. O condutor da esperpéntica carruaxe é a primeira persoa que se 
solidariza e lle presta a súa axuda para recuperar o organillo e remolcalo cara 
Madrid.  
 
Mais, cando xa pensábamos que, finalmente, había esperanza para o máis 
feble, aparece de novo a implacábel Máquina da racionalidade moderna, a 
Administración, na forma da guarda civil de tráfico: a benemérita desengancha 
o organillo do coche fúnebre e – supoñemos – procede a multar a Hipólito 
novamente por infrinxir o Código de Circulación… 
 
Non hai escapatoria para fuxir do destino: á volta do camiño sempre estará a 
administración omnipresente, aplicando o regulamento, allea ás circunstancias 
sociais e económicas do individuo. 
 



 
 
 
2. Temática xurídica 
 
Palabras clave: o sistema administrativo do réxime franquista; bases 
constitucionais da Administración pública; acto administrativo; procedemento 
administrativo; principios de igualdade e proporcionalidade na aplicación da 
norma; caducidade das sancións; procedemento administrativo sancionador; 
concepto e dereitos do interesado; formas de ordenación administrativa; ordes; 
deberes de información; autorizacións; normativa sectorial. 
 
A curtametraxe permite suscitar dúas grandes discusións xurídicas: 
 

a) Até que punto a Administración que descrebe o filme é distinta da actual 
Administración da etapa democrática? Cambiaron sustancialmente as 
normas e os comportamentos da Administración? 
 

b) Pode a aplicación estrita, formalmente igualitaria, da norma 
administrativa derivar en inxustiza e desigualdades materiais? Por que? 
Que cauces xurídicos existen no actual ordenamento positivo para 
evitalo? 

 
3. Comentario do profesor  
 
Apartir dunha fábula clásica, a curtametraxe constrúe unha complexa e 
intemporal crítica da Administración e a súa supremacía sobre o individuo, 
elaborando unha das máis acabadas mostras do peculiar estilo cinematográfico 
– mistura de neorrealismo, crítica social e humor negro – que naceu dos anos 
de colaboración entre Luis García Berlanga e Rafael Azcona. 
 
A obra de Berlanga e Azcona esconde unha crítica ao réxime franquista e ao 
seu sistema administrativo, así como, de forma máis sutil, a igrexa católica e ás 
convencións das clases medias do desarrollismo. Por estas razóns foi obxecto 
de duras críticas na súa época. Así mesmo, a obra do director español retoma 
a idea xa exposta na súa película Plácido (1961): a falta de solidaridade da 
sociedade e do sistema cos máis desvalidos, aos que a “legalidade” segrega 
sen piedade. 
 
A Constitución española configura un modelo de Estado como Social e 
Democrático de Dereito. Isto implica, entre outras cuestións, que os poderes 
públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordeamento xurídico 
(artigo 9.1 CE). A Constitución garante en consecuencia o principio de 
legalidade e a interdición da arbitrariedade dos poderes públicos (artigo 9.3, 
CE), o que leva consigo que a Administración debe actuar con sometemento 
pleno á Lei e ao Dereito (artigo 103, CE). 
 
Cúmpríanse eses principios nas datas en que se fixo a curtametraxe? 
Cúmprense estes principios na prática administrativa actual? Eis a discusión, 
que pode centrarse no ámbito da potestade sancionadora, ben de tráfico, ben 



local (ordenanzas municipais de ruídos ou de actividades de “mercadillo”). A 
curta permítenos intuír que o Dereito administrativo español ten unha base 
autoritaria, herdada de séculos e décadas de sistemas políticos pouco 
centrados na liberdade (SANTAMARÍA PASTOR). 
 
 
O principio de eficacia condiciona a actividade da Administración pública (artigo 
103, CE). Non obstante, este principio está subordinado ás esixencias e 
garantías do principio de legalidade. O procedemento administrativo non poden 
quedar subvertido pola consecución eficaz dos obxectivos da Administración 
pública; situación que se aprecia no período da ditadura franquista, onde o 
principio de legalidade foi practicamente obviado na configuración do Dereito 
administrativo sancionador. As normas sancionadoras contiñanse 
fundamentalmente en regulamentos, sen cobertura mediante lei formal. O 
principio de tipicidade foi desprazado pola definición xenérica de condutas e 
polos estándares de comportamento ambiguos (SANTAMARÍA PASTOR).  
 
No noso ordenamento xurídico posconstitucional, están vetadas as “sancións 
de plano”, é dicir, as sanciones administrativas no poden ser impostas sen a 
tramitación do correspondente procedemento sancionador. Na curta o policía 
impón una sanción económica –“le estaba poniendo una multa”-, sen 
procedemento administrativo previo.  
 
O procedemento administrativo é unha garantía constitucional (artigos 24.2 e 
105, c, CE). Por unha banda, é garantía dos dereitos de defensa dos 
Administrados e, pola outra, permite unha adecuada ponderación dos intereses 
en presencia. É unha técnica que responde ao principio de obxectividade do 
artigo 103 de la CE. A ausencia de procedemento e a desproporcionalidade da 
actuación para o interese particular do organillero, amosan como o 
procedemento administrativo é un elemento esencial no funcionamento dunha 
Administración pública no marco dun Estado de Dereito. O procedemento 
permite a consideración e aplicación do principio de proporcionalidade; 
principio que no ámbito sancionador consiste na adecuación da gravidade da 
infracción á intensidade da sanción.  
 
O procedemento administrativo réxese por diversos principios entre os que 
destaca o principio de contradición e igualdade, isto é, “la posibilidad de hacer 
valer todos los intereses en juego, y de que tales intereses sean 
adecuadamente confrontados en presencia de sus respectivos titulares antes 
de adoptar una decisión definitiva” (GARCÍA DE ENTERRÍA). Neste orde de 
cousas o Dereito dos interesados a ser oídos (artigo 79.1, LRJAP) é un 
instrumento xurídico central do principio de contradición. Por outra banda, o 
principio de participación esixe que o procedemento garantice a transparencia 
das actuacións da Administración. O trámite de audiencia (artigo 84, LRJAP) é 
unha garantía constitucional dos dereitos de defensa e contradición. Permite 
aos interesados coñecer as actuaciones desenvolvidas pola Administración e, 
en consecuencia, defender os seus dereitos e intereses, antes de que sexa 
adoptada a decisión final. É un elemento esencial no procedemento 
administrativo e, especialmente, nos de carácter sancionador, cuestión que 
queda evidenciada polas consecuencias xurídicas derivadas da súa ausencia. 



Para finalizar coa referencia aos principios do réxime sancionador, cabe sinalar 
que o principio de inocencia veuse invertido no réxime franquista pola 
intensidade da presunción de certeza das constatacións das autoridades 
públicas  (SANTAMARÍA PASTOR). 
 
Frente a debilidade do principio de legalidade no réxime franquista e a 
ausencia de garantías, a Constitución española reconfigurou a potestade 
sancionadora da administración, ofrecendo un marco conformado pola reserva 
de lei formal, a afirmación dos principios de presunción de inocencia e de 
tipicidade ou a prohibición efectiva de imposición de penas privativas en vía 
administrativa. 
 
A sanción administrativa é imposta polo incumprimento da normativa en 
materia de contaminación acústica –“por hacer ruidos molestos”. Como é 
lóxico, a tipificación das infracións administrativas non pode ser establecido con 
carácter xeral na LRXAP. Teremos que acudir a cada ámbito sectorial para a 
súa localización.  
 
O réximen represivo franquista desenvolveuse de xeito espectacular a través 
da normativa sectorial (PARADA VÁZQUEZ). Neses momentos non existía 
unha regulación específica en materia de ruido, polo que a súa regulación se 
levaba a cabo a través de regulamentos de actividades molestas, insalubres, 
nocivas e perigosas ou no ámbito local mediante ordenanzas específicas sobre 
ruido. A fixación de rexímenes sancionadores a través da vía regulamentar era 
práctica habitual nese período preconstitucional.  
 
As infraccións e sancións administrativas están sometidas no noso 
ordenamento constitucional a réximenes de prescripción. Este é un dos puntos 
de contraste co réxime preconstitucional (SANTAMARÍA PASTOR) –“¡pero 
cómo caducado, caducado, aquí no caduca nada¡”, di o funcionario nun dos 
momentos do filme. Esto supón unha previsión inasumible desde o ponto de 
vista do principio de seguridade xurídica.  
 
O funcionario comunica a Hipólito as hilarantes infraccións cometidas (“circular 
sin matrícula, tocar delante dun ministerio, circular sin luces e tocar en viernes 
santo”) e as sancións impostas.  
 
Ao longo da curta podemos apreciar diferentes técnicas de ordenación 
administrativa (ordes, autorizacións, prestacións persoais, etc.). A oficina 
administrativa que aparece no inicio da curta parece otorgar autorizacións a 
actividades económicas ambulantes. As autorizacións son técnicas de policía 
administrativa destinadas a comprobar a adecuación das actividades privadas 
ao interese público. O funcionario sinala ao organillero que debe “primero, 
matricular el carruaje; segundo, un certificado de no peligrosidad sanitaria del 
semobiente (el burro quiero decir); tercero una autorización de la comisión de 
festejos para tocar en el caso urbano;”. A Administración debe garantizar que a 
actividade se adecua ás esixencias de interés público que veñen determinadas 
pola normativa sectorial (veterinaria, ambiental, etc.).  
 



Hipólito, frente aos excesos das técnicas de ordenación e as sancións 
impostas, manifesta a súa disconformidade. O funcionario resposta sinalando 
que “pero usted qué pretende, ¿vivir sin leyes? ¿sin ordenanzas?¿sin una 
tutela? Vamos a ver, ¿qué haría usted sin una tutela?”. “Tocar el organillo”, 
responde Hipólito. Suscítase aquí a tensión entre a seguridade e o control 
ciudadá, eixe de actuación dun réxime ditatorial, e a ansia por un ordenamento 
xurídico que ofrezca liberdade, garantías e dereitos aos cidadáns como límite 
ao poder do Estado e a súa “maquinaria” burocrática.   
 
Na curta, as licencias parecen outorgarse sen procedemento administrativo 
autorizatorio, como medio para a evaluación e decisión administrativa sobre a 
autorización de actividades privadas. Esto sitúa novamente aos administrados 
en situación de indefensión ante as actuacións arbitrarias da Administración.  
 
Nun par de momentos do filme Hipólito é requerido para identificarse. Os 
deberes de información é outra das técnicas de ordenación administrativa das 
actividades privadas. As autoridades solicitan a presentación do carné de 
identidade, o certificado de boa conduta do párroco, a revista militar e un aval. 
Estas esixencias de identificación contrastan coa Constitución española - 
principio de liberdade ideolóxica e relixiosa (artículo 16, CE) ou co principio de 
igualdade (artículo 14, CE)-, e co ordenamento xurídico actual carente de 
prestacións personais en materia militar.  
 
No filme podemos observar que o control político, social, ideolóxico e moral é o 
eixe de funcionamento das administración públicas franquistas - un dos 
momentos máis esperpénticos do filme prodúcese cando o funcionario lle di a 
señora que solicita permiso para a venda ambulante de globos: “mucho 
cuidado con las formas de los globos; ya sabe que no quiero obscenidades en 
la calle”-. A Constitución española muda esta premisa e situa ás liberdades e 
dereitos no centro do ordenamento xurídico, como límite e presuposto da 
actuación das Administracións públicas. O Dereito administrativo xa non pode 
xirar sobre a prerrogativa ou o privilexio da Administración, senon sobre os 
dereitos fundamentais da persoa, que son o fundamento do orde político e 
xurídico da comunidade (SANTAMARÍA PASTOR).  
 
A pregunta é: cúmprense na prática social estas determinacións xurídicas? 
 
 
4. Actividade a desenvolver polo alumno  
 
Os alumnos, tras o visionado da curtametraxe, e co apoio do manual de 
SANTAMARÍA PASTOR (Principios de Derecho administrativo general, tomos I 
y II, 2009), terán que responder ás seguintes cuestións partindo da regulación 
actual da LRXAP: 
 

1. ¿Cal era a norma de procedimento administrativo vixente nese momento 
en España? Sinala cales foron as súas características fundamentais e 
cal foi a valoración que a doctrina fixo dela. ¿Existía nese momento un 
réxime xeral para o ejercicio da potestade sancionadora? ¿E na 
actualidade? 



2. ¿Cales eran as características propias do réxime sancionador 
preconstitucional e como se reflexan na curtametraxe? 

3. ¿Cómo calificarías a actuación dos policías no momento inicial da 
curtametraxe? ¿Trátase de actos administrativos? Xustifica a resposta. 

4. ¿Merece o protagonista da curtametraxe a calificación de interesado? 
Xustifica a túa resposta. 

5. ¿Cales son os Dereitos dos interesados no marco do procedemento, 
partindo da regulación actual da LRXAP? ¿Como poderían incidir na 
situación xurídica do organillero? 

6. ¿Cómo calificarías xurídicamente a actuación do policía de requisar a 
manivela do organillo? Analiza a súa pertinencia á luz da LRXAP e da 
legislación sectorial aplicable ao caso. 

7. Valora a legalidade da actuación administrativa.  
8. En caso de incumprimiento da sanción, ¿cáles poderían ser as vías de 

actuación da Administración competente? 
9. ¿Existe una formulación legal do principio de proporcionalidade en 

materia sancionadora? ¿Dispón a Administración de criterios legais e 
específicos de graduación das sancións? Realiza a túa valoración sobre 
o caso plantexado na curtametraxe. 

10. ¿Prevé o noso ordenamento jurídico (LRXAP ou legislación sectorial) a 
sanción de comiso das propiedades do infractor? ¿Qué valoración che 
merece a actuación administrativa na curtamentraxe neste sentido, á luz 
do principio de proporcionalidade? 

11. ¿Esta obligada a Administración a notificar unha decisión administrativa 
como a imposta? ¿Cales serían as esixencias da notificación? ¿Cal 
tería que ser o seu contido? Xustifica a túa resposta. 

12. ¿Prevé o noso ordenamento un réxime xurídico de prescripción de 
infraccións e sancións administrativas? Xustifica a túa resposta e fai 
unha valoración da importancia xurídica da súa previsión. 

13. Seguindo a clasificación das técnicas de intervención que realiza o 
profesor SANTAMARÍA PASTOR, identifica cales delas se poden 
albiscar no desenvolvemento da curta. 

14. Sinala cal era o contido e a finalidade das esixencias de identificación 
sinaladas na película (“o certificado de boa conduta do párroco, a 
revista militar e un aval”), e valora a súa pertinencia xurídica actual. 

15. ¿Cál é a normativa que establece o réxime sancionador en materia de 
ruido? 

16. Localiza as ordenanzas municipais aplicables, é sinala cales son os 
límites e as esixencias legais para o desenvolvemento de actividades 
ambulantes coma as que se plantexan no filme. 

17. ¿Cales son os deberes de información do cidadán no noso ordeamento 
xurídica e onde se regula tal cuestión? 

18. Reflexiona sobre as implicacións do artigo 16.3 da Constitución 
española, e contrastao coa realidade amosada polo filme. 

  
Unha vez vista a curta, os alumnos organizaranse en grupos e cada un deles 
preparará de xeito non presencial unha ou dúas preguntas (de acordo co 
número de persoas do grupo). Unha semana despois levarase a cabo un 
seminario de posta en común dirixido polo profesor da materia. Cada grupo 
exporá as súas conclusións e respostas. 



 
 
 
 
5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios Web de 
interese 
 
Lecturas recomendadas 
 
GARCÍA ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, T. R.: Curso de 
Derecho Administrativo, 2 vols. Ed. Civitas. 
 
MEILAN GIL, J.L.: Administración Pública en perspectiva, 2006. 
 
NIETO, A., Derecho administrativo sancionador, Tecnos, 2005. 
 
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.: Derecho administrativo español. 
Introducción al Derecho administativo constitucional, tomo I, Netbiblo, 2008. 
 
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Principios de Derecho Administrativo General, 2 
vols., Iustel, Madrid, 2009. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 
 STC 18/1981, de 8 de junio 
 STC 126/2005, de 23 de mayo 
 
 
Películas relacionadas 
 
“Plácido” (1961) y el “Verdugo” (1963), ambas fruto de la colaboración entre  
Luis García Berlanga y Rafael Azcona, reflejan la realidad de la sociedad 
española de la época. 
 
Sitios Web de interés 
 
http://constitucion.rediris.es/Princip.html 
Páxina para a consulta de diversos aspectos constitucionais, legais, 
institucionais do Dereito Público español.  
 
http://www.tribunalconstitucional.es 
Páxina do Tribunla Constitucional na que é posible consultar os autos e 
sentencias do Tribunal Constitucional (dende 1980) 
 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/azcona/ 
Páxina da biblioteca virtual Miguel de Cervantes, dedicada a Rafael Azcona. 
 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/cine_estatica.shtml 
Páxina da biblioteca virtual Miguel de Cervantes, dedicada a la Historia del cine 
español. 
 



http://www.miradas.net/2007/n61/estudio.html 
Número 61 da revista on-line, Miradas de Cine, dedicado a José Luis García 
Berlanga. 


