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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Es un acierto del anteproyecto de ley del aborto que se reconozca por primera vez el derecho de la mujer a
interrumpir el embarazo?

Amedias
Mercè Truyols

l derecho de la mujer a interrumpir
su embarazo unilateralmente equi-
vale a la declaración oficial de que

los hombres no tienen ningún derecho so-
bre sus hijos nacidos o por nacer. La pater-
nidad responsable queda derogada por
ley. En defensa de la mujer, el aborto no
debería ser una decisión sólo de ella, sino
compartida con el padre, pues quien la
embaraza es él. Quizá hubiera menos des-
pistes al responsabilizar al hombre por
igual, tal como ocurre en los divorcios y
anulaciones.

Derecho indiscutible
Miquel Munar

adie puede discutir este derecho
de la mujer, pero ello no puede
significar el apoyo a una ley en

su conjunto. Esta ley está infectada por
un oportunismo demagógico, poco ela-
borada desde el punto de vista de pe-
dagogía social, pensada en clave de
partido y no de gobierno de todos. Es-
pero que en el debate parlamentario los
distintos grupos políticos obliguen a
ZP y su ministra innecesaria, a dejar de
jugar a progres de asamblea de facul-
tad.

Preferiría no contestar
Neus Canyelles

uisiera no tener que responder a
esta pregunta nunca, porque no
sé qué contestar. No sé hasta qué
punto alguien en este mundo es

responsable de la vida de algún otro ser, y
mucho menos creo que alguien pueda
opinar ni juzgar a nadie por estas cuestio-
nes. Así que no soy buena respondiendo a
preguntas de este tipo. Tampoco sé si el
aborto es simplemente un asunto de mu-
jeres, aunque sí principalmente de ellas;
pero no sólo. ¿Y de niñas de dieciséis
años?
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� Alfredo Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior: «O se
está con los votos o se está
con las bombas».

� Bibiana Aído, ministra de
Igualdad: «Si hoy me
quedara embarazada,

seguiría y no abortaría».

� Mariano Rajoy, presidente
del PP y líder de la
oposición: «No se puede
tener a la gente en los
periódicos durante meses,
porque se acaba

convirtiendo en un juicio
que no es el verdadero. El
verdadero está en los
tribunales».

� Paxti López, lehendakari de
Euskadi: «Es posible
entendernos con el PNV».

Lamare més jove era fieta
uitanta anys,
s’han fet dijous,
d’aquell dia
fosc en què una
nena va tenir

un fill. Però va demostrar
que tenia tant de fieta
com de mare. I ha deixat

palès, un cop més, que el pensament ma-
ternal resulta a penes comprensible per a
la resta de persones. El 14 de maig de
1939 va tenir un fill, sa i fort, la mare més
jove: no tenia ni sis anys.
Infinitament maternal, trist i excepcional,
manipulat de mala manera, el fet està
prou documentat, fins i tot hi ha una foto
de la fieta mare pròxima a parir. I per poc
no acaba exposada a la Fira Mundial de
Nova York, de 1939, per a la qual cosa li
van fer una oferta força generosa. Aques-
ta exposició va presentar al món les cu-
riositats i els invents més notables de
l’època, per exemple la televisió. Ale-
manya no hi va ser, estava a punt d’en-
vair Polònia, començaria així la Segona
Guerra Mundial, però igualment va sa-
ber aprofitar per a la guerra (i va haver
de patir en combat) alguns dels invents
que s’hi van presentar.
Lina Medina va nàixer al Perú, en 1933,
en una família pobra de nou fills i poca
cultura, o molta d’aquella cultura que re-
sulta destructora per als membres menys
afortunats de la comunitat. La panxa de
la fieta era cada cop més grossa, però el
fet quedaba justificat per les supersti-
cions locals. Les mateixes supersticions, o
les males llengües, o les que parlen sense
saber-ne prou, però més probablement la
pobresa i la ignorància, justificarien que
la fieta, encara que tenia 5 anys, s’esti-
gués desenvolupant com si fos una

senyoreta puberal. Per a la medicina, el
quadre es pot justificar com un cas de
pubertat precoç, és clar que patològica.
El pare va consultar al poble, i després va
dur la fieta a Pisco, la ciutat més propera.
Allí la va visitar el doctor Gerardo Loza-
da, qui va dur la nena a la capital del pa-
ís, on va certificar que efectivament la
fieta estava embarassada. Un mes des-
prés, amb 5 anys i 7 mesos, Lina Morgan,
mitjançant cesària, va tenir el fill. De
nom, no li’n va posar cap de la família,
segons el costum, sinó el nom del metge
que la va atendre de primer. ¡Quant de
dolor hi ha amagat en aquesta actitud,
amb quina diferència el doctor Gerardo
tractaria la petita Lina! Gerardo Medina
va nàixer sense complicacions, i s’anava
fent gros, però no com el fill de Lina sinó
com el desè fill de la família.
Mai es va dir qui era el pare: les sospites
oficials assenyalaven un germà, perquè
era deficient mental, però de reüll mira-
ven l’avi. Sembla que, per dissimular
qüestió tan urticant, pel poble circulaven
teories virginals que explicaven que el
fiet havia estat concebut sense pecat ori-
ginal. A 10 anys, Gerardo va saber qui
era la seva mare de veritat, però ella, i no
goso de pensar per què, no puc imaginar-
me quant de dolor amaga aquest secret,
no li va dir qui era el pare.
El cas es va fer famós tan ràpidament
com ho permetien les comunicacions de
l’època. Pagat amb més generositat enca-
ra que l’oferiment per anar a exposar-se a
la Fira Mundial, Lina en va rebre un al-
tre, també per anar a Estats Units, però
ara amb una finalitat científica, per fer-li
estudis. Els oferiments no es van concre-
tar, i Lina no va rebre cap ajuda econòmi-
ca fins el 2002, quan li van concedir una

pensió vitalícia, i ja tenia gairebé setanta
anys.
Aquesta efemèride és oportuna per refle-
xionar sobre com és d’important, per a la
salut de cada persona en particular i per
a la salut de la comunitat en general, que
hi hagi a prop de casa unes persones que,
amb senzillesa però de tot cor, puguin
solucionar o com a mínim orientar un
problema de salut. I com és d’important
saber que a la capital hi són els especia-
listes més especialitzats, la funció del
qual és assumir els problemes que s’esca-

pen de les mans del metge de
casa.
Més sobre la qüestió maternal:
fa uns dies, l’organització ‘Sa-
ve the Children’ va fer públic
l’informe ‘State of the World’s
Mother 2009’ sobre la situació
mundial de la maternitat i tot
el que això implica per a mare
i fill. L’informe és força inte-
ressant. Explica que el millor
país per ser mare és Suècia;
Níger és el pitjor, a la posició
158.
Estats Units, que només té una
bona medicina per a la mino-
ria que la pot pagar, ocupa la
posició 27º. Espanya està molt
més bé: ocupa la posició 11º, la
qual cosa és motiu d’orgull.
Però resulta dolorós compro-
var que Guinea-Bissau ocupa
la posició 155, precedida de la
República Democràtica del
Congo. Tots dos països van ser
colònia europea: Guinea-Bis-
sau, de Portugal, fins el 1973; i
el Congo, de Bèlgica, fins el
1960: és evident que el país co-

lonialista no hi va fer gaire cosa més que
endur-se’n les riqueses i explotar laboral-
ment adults i fiets. Cal fer un examen de
consciència per esbrinar quina responsa-
bilitat ens pertoca. Il·lustra aquesta nota
un gravat de Josep Carceles, senzill però
d’eloqüència màxima, amb el qual vol re-
cordar-nos que més enllà de les mares fe-
lices n’hi ha d’altres, assegudes a terra,
que ploren en silenci pel cor que li arren-
caren.

(*) Metge.
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