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La polèmica sobre la reforma de la interrupció de l’embaràs s’ha centrat 

en les noies d’entre 16 i 18 anys, que gaudeixen de majoria d’edat per a 

l’autonomia sanitària, amb l’excepció de l’avortament, cas en què 

continuen depenent de la pàtria potestat. La llei proposa que no tinguin 

obligació de consultar ni demanar autorització als seus pares. Ens trobem 

amb una qüestió l’embolcall emocional de la qual amaga la reflexió 

sociològica i política sobre la verdadera naturalesa del problema. Ser 

mare és una cosa insubstituïble en les conseqüències d’ordre divers que 

comporta per a la persona afectada. Ser mare, a qualsevol edat, és una 

decisió personalíssima que es pot compartir si es desitja amb la parella, 

amb les amigues o amb els pares, però la resolució final de la qual hauria 

de ser intransferible i inseparable de la condició de dona. 

 

La fina línia vermella que separa la consulta de la necessitat 

d’autorització és molt difícil d’establir, i és clar, impossible de 

generalitzar, perquè no hi ha dues situacions socioculturals iguals i no hi 

ha dues famílies de la mateixa naturalesa. En l’imaginari idíl·lic de la 

dreta, que pretén que una societat com la nostra té homogeneïtzats els 

comportaments familiars en climes constructius, tolerants i democràtics, 

no hi ha res més fàcil que sentenciar el fet incomprensible que una noia 

prengui una decisió tan important al marge de la seva pròpia família. 

Però, en la realitat social, moltes noies tenen xarxes de suport personal 

que no tenen a veure amb una família basada en la incomprensió, 

probablement recíproca. 

 



Si la prioritat sobre la maternitat ha de recaure fonamentalment en la 

noia embarassada, aquest dret serà el primer que caldrà protegir. I les 

noies que vulguin compartir amb la seva família la decisió, ho faran sense 

traves. I les que temin ser coaccionades, incompreses o represes, 

recorreran als que amb la seva manera de veure la vida puguin estar més 

a prop seu. Potser la qüestió s’ha de debatre i explicar amb sensibilitat i 

sabent el boicot que voldran fer els que estan contra l’avortament en 

tots els casos, que aprofitaran aquest debat per portar l’aigua al seu 

molí. 

 


