
QUE EXISTEIXIS ÉS BO 
PER  PROTEGIR  EL  NO  NASCUT  I   LA  DONA  EMBARASSADA 
 

 “Podré ser feliç amb un fill 

inesperat? Puc refer la meva vida 

amb un fill que no he desitjat? Seré capaç 

d’afrontar el sacrifici i les dificultats que 

implica? Continuaré sent lliure?” Són 

preguntes que moltes dones es plantegen 

davant d’un embaràs imprevist. 
 

Davant d’aquestes preguntes moltes vegades 

la dona es queda sola, abandonada a la seva 

sort. No troba un context humà que l’abraci i 

que valori positivament la vida que porta en 

el seu si. La societat vol “desempallegar-

se” del problema i deixa sola la dona, que 

es veu abocada a l’avortament. I es tracta 

d’una solitud profunda, ja que neix de 

l’absència de significat. Donar a llum és 

introduir a la vida, i per fer-ho cal un per 

què. 
 

El que més desitja una dona, el seu 

primer “dret”, no és “treure’s de sobre” 

una vida empipadora, sinó estimar i ser 

estimada, de tal manera que pugui acollir 

amb el mateix amor el fet imponent d’una 

nova vida que creix en el seu si. Com més se 

subratlla abstractament el dret de la dona a 

decidir sobre el seu cos, més se l’abandona a 

una solitud contrària a la seva naturalesa. La 

nostra experiència ens diu que som lliures 

quan estimem i som estimats, és a dir, quan 

estem necessitats i depenem de l’afecte d’un 

altre. 

 

 La discussió entorn de 

l’Avantprojecte de Llei Orgànica 

per a la protecció de la vida del concebut i 

els drets de la dona embarassada està fent 

emergir una fragilitat preocupant de la 

nostra societat. En les nostres discussions 

utilitzem una raó que s’exercita 

abstractament, sense partir d’una 

experiència real, i que censura 

sistemàticament dades del problema. 
 

Es parla contínuament dels drets de la dona 

sense prendre en consideració el drama de la 

persona embarassada. De veritat ens creiem 

que l’avortament soluciona el drama humà 

d’una dona que fa front a un embaràs no 

desitjat? D’altra banda, se censura 

sistemàticament el fet que ja existeix una 

nova vida en el seu si. Tinguem la valentia 

de mirar cara a cara totes les dades. Una 

societat que no ajudi o eduqui a afrontar tota 

la realitat, sense censurar-ne cap dels 

factors, és una societat que patirà greument 

els revessos de la vida, aquells en què el 

problema no es pot eliminar. 
 

És preocupant el recorregut que la 

societat espanyola ha realitzat des de la 

primera discussió pública sobre 

l’avortament, el 1983. Llavors es va 

produir un debat intens, marcat per les 

evidències científiques sobre la naturalesa 

del fetus humà. La llei que va entrar en 

vigor el 1985 continuava reconeixent 

l’avortament com un drama, mantenint-lo en 

el codi penal i despenalitzant-lo només en 

alguns supòsits. 
 

La Llei “Aído” de 2010 va situar 

l’avortament en el camp dels drets, 

contravenint la doctrina del Tribunal 

Constitucional, cosa gravíssima en una 

democràcia, tot i que encara hi hagué espai 

per discutir sobre la naturalesa de l’embrió. 

Avui, tanmateix, l’argumentació es focalitza 

en els drets de la dona, i s’omet quasi 

completament la discussió sobre la vida 

humana del fetus, més òbvia en els nostres 
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dies que fa tres dècades. En tots aquests 

anys la societat espanyola, argumentant 

sobre l’avortament, s’ha anat allunyant de 

manera gradual del contacte amb la realitat. 

Són profètiques les paraules de María 

Zambrano, que va intuir fa anys aquesta 

fragilitat de la nostra societat en afirmar: “el 

que està en crisi és aquest misteriós nexe 

que uneix el nostre ésser amb la realitat, 

cosa tan profunda i fonamental que 

constitueix el nostre íntim sosteniment”. 
 

En aquest sentit, l’Avantprojecte de Llei 

del ministre Ruiz-Gallardón ha de ser acollit 

com un pas endavant important perquè 

suprimeix l’avortament com a dret i torna a 

posar tots els factors sobre la taula, parlant 

del no nascut (protegint-lo d’acord amb el 

que s’estableix a la sentència del Tribunal 

Constitucional) i de la dona embarassada i 

afrontant el problema, almenys, en clau de 

conflicte d’interessos. 

 

 Quin és el valor de la vida? Per 

què cal defensar-la des de la 

concepció? “Un ésser humà”, ha afirmat el 

Papa Francesc, “és sempre sagrat i 

inviolable, en qualsevol situació i en cada 

etapa del seu desenvolupament. És un fi en 

si mateix i mai un mitjà per resoldre altres 

dificultats […]. No és progressista 

pretendre resoldre els problemes 

eliminant una vida humana”. 
 

Cal que partim de la pròpia experiència per 

reconèixer el valor infinit de la nostra vida i 

de les persones que estimem. Quan ens 

miren així respirem i, en canvi, ens ofeguem 

quan algú ens tracta de manera interessada, 

trepitjant el valor únic de la nostra vida. 

Tanmateix, qui és capaç d’estar davant 

del drama d’un embaràs causat per una 

violació o d’un fill que arriba amb 

malformacions? Qui pot acollir una vida 

així? “Hem fet poc”, continua el papa, “per 

acompanyar adequadament les dones que es 

troben en situacions molt dures, on 

l’avortament se’ls presenta com una ràpida 

solució a les seves profundes angoixes, 

particularment quan la vida que creix en 

elles ha sorgit com a producte d’una violació 

o en un context d’extrema pobresa. Qui pot 

deixar de comprendre aquestes situacions de 

tant de dolor?” (Evangelii Gaudium 213-

214). 

 

 Per recuperar la confiança en la vida 

i, per tant, la capacitat d’acollir-la i 

respectar-la des de l’instant mateix en què 

sorgeix, necessitem trobar un amor 

incondicional, l’amor d’algú que abraci la 

nostra vida amb totes les seves preguntes i 

dificultats. Com va fer Jesús de Natzaret, 

que va saber acompanyar la solitud d’una 

mare viuda i retornar-li el fill mort amb 

aquestes paraules: “Dona, no ploris”. 
 

Des de fa 2000 anys, l’experiència cristiana 

ha ajudat a obrir els ulls al món per 

reconèixer el valor de la persona i fomentar-

ne la defensa. Els cristians no tenim res a 

imposar a la nostra societat. Més aviat 

comença per a nosaltres una nova 

responsabilitat històrica, marcada pel fet 

d’abraçar totes les necessitats dels nostres 

germans: la dona embarassada, les persones 

que no tenen res per menjar, els nens sense 

família, els immigrants, els aturats, els 

malalts i tantes altres persones que viuen 

tristes al nostre costat, sense trobar sentit a 

la vida. La gran notícia és que aquesta 

caritat, eco d’aquella mirada de l’home de 

Natzaret, ja és entre nosaltres. La nostra 

existència és una abraçada incondicional a 

totes les persones, sigui quina sigui la seva 

situació, per dir-los: “és bo que existeixis”. 
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