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1. L'ESGLÉSIA ÉS «EL POBLE DE LA VIDA I PER A LA VIDA»1 

La vida de cada persona, amb tota la seva integritat i dignitat, està en el cor del 
ser de l’Església i de la seva missió, ja que hem estat creats per l'amor de Déu: « 
Abans de formar-te en les entranyes de la mare, jo et coneixia; abans que 
sortissis del seu ventre  
et vaig consagrar profeta» (Jr 1, 5), i hem estat redimits per la sang d'Aquell que 
és, «el Camí, la Veritat i la Vida» (Jn 14, 6). Jesucrist ha vingut a la nostra troba-
da perquè els homes « tinguin vida i en tinguin a desdir» (Jn 10, 10). Aquí radica 
el nucli principal de la missió pastoral de l'Església orientada que la vida terrena 
de tot home arribi a la seva plenitud, participant en la comunió amb Déu Pare, 
acollint la vida nova atorgada per Jesucrist en virtut del do de l'Esperit Sant. D'a-
questa manera, som el poble cridat a custodiar, anunciar i celebrar l'Evangeli de 
la vida. 

Són molts els esposos que, amb generosa responsabilitat, reben els fills com el 
do més preciós del matrimoni. Moltes famílies que en virtut d'una clara opció per 
la vida, acullen a nens abandonats, a nois i joves amb dificultats, a discapacitats i 
a ancians que viuen sols. Nombrosos grups de voluntaris es dediquen a donar 
hospitalitat a qui no tenen família. L'Església, seguint l'exemple de Jesús, bon 
samarità, sempre ha estat en l'avantguarda de la caritat efectiva. 

Juntament amb aquests fets esperançadors, constatem la negació de la dignitat 
pròpia de la persona humana, des de la seva concepció fins a la seva mort natu-
ral, per part d'aquells que defensen la despenalització de l'avortament o de l'eu-
tanàsia. Hem d'afirmar una vegada més que «tota amenaça a la dignitat i a la vi-
da de l'home repercuteix en el cor mateix de l'Església, afecta al nucli de la seva 
fe» 2. 

En aquest sentit, amb profund dolor, contemplem com aquesta amenaça a la vi-
da s'intensifica en el nostre país davant l'anunciada reforma de la llei de l'avor-
tament, i per això ens urgeix «fer arribar l'Evangeli de la vida al cor de cada ho-
me i dona i introduir-lo en el més recòndit de tota la societat» 3. 

 
 
 

                                                
1
 Evangelium vitae, 78. 

2
 Ibíd, 3. 

3
 Ibíd, 80. 
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2. LA VERITABLE JUSTÍCIA: PROTEGIR LA VIDA DELS QUI VAN A NÉIXER 
I AJUDAR A LES MARES 

En la nostra societat es va assumint una greu deformació de la veritat pel que fa 
a l'avortament, que és presentat com una elecció justa de la dona destinada a 
solucionar un greu problema que li afecta de manera dramàtica. S'arriba fins i tot 
a incloure l'avortament dintre dels anomenats «drets a la salut reproductiva». No 
obstant això, l'autèntica justícia passa per la custòdia del nen que va a néixer i el 
suport integral a la dona perquè pugui superar les dificultats i donar a llum al seu 
fill. 

Aquesta situació va a acompanyada d'una evident paradoxa: cada vegada és 
major la sensibilitat en la nostra societat sobre la necessitat de protegir els em-
brions de diferents espècies animals. Existeixen lleis que tutelen la vida d'aques-
tes espècies en les seves primeres fases de desenvolupament. No obstant això, 
la vida de la persona humana que va a néixer és objecte d'una desprotecció ca-
da vegada major.  

 
a). El dret del nen 

El dret primer i més fonamental és el dret a la vida. La mal anomenada interrup-
ció voluntària de la vida del nen en les seves primeres fases de desenvolupa-
ment suposa una clara injustícia i una greu violació dels drets fonamentals de la 
persona4. 

Aquesta violació del dret fonamental del nen a la vida està revestida d'un especi-
al dramatisme pel fet que els que atempten contra l'ésser més indefens i inno-
cent o el deixen desemparat «són precisament aquells que tenen l'encàrrec sa-
grat de la seva protecció: la mare, el metge i l'Estat»5. En aquest sentit, la llei po-
sitiva que deixa desprotegit un dret fonamental de la persona és una llei injusta6. 

 
 

                                                
4
 Cf. Card. T. Bertone, Els drets humans en el magisteri de Benedicto XVI. Discurs en la Conferència Epis-

copal Espanyola (5-02-2009): «No pot existir un ordre social o estatal just si no es respecta la justícia, i a la 
justícia només es pot arribar a amb un respecte previ als Drets Humans i a la dignitat natural de cada home, 
de cada persona humana, amb independència de la fase de la seva vida que es trobi» 

5
 Cf. Conferència Episcopal Espanyola, «La vida i l’avortament. Declaració de la Comisió Permanent» (5-02-

1983) en Conferència Episcopal Espanyola, La vida humana, do preciós de Déus. Documents sobre la vida 
(1974-2006), EDICE, Madrid, 2006, 79 

6
 En la conferència abans citada, el Cardenal Bertone subratllava el fet que «els drets humans són anteriors 

i superiors a tots els drets positius». Estan «“per sobre de la” política i també per sobre de “l'Estat-nació”. 
Són veritablement supranacionals. Cap minoria ni majoria política pot canviar els drets de qui són més 
vulnerables en la nostra societat»: Card. T. Bertone, Els drets humans en el magisteri de Benedicto XVI. 
Discurs en la Conferència Episcopal Espanyola (5-02-2009). 
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b). Defensa de la dona i de la societat 

Són moltes les persones que han assumit les falsedats divulgades sobre l'avor-
tament fins al punt d'interpretar-lo no com una acció intrínsecament dolenta, sinó 
com un bé que cal defensar o, en tot cas, com un mal menor que cal acceptar. 

A aquest engany contribueix no només la manipulació del llenguatge, sinó, d'una 
manera molt directa, la presentació de l'avortament com solució alliberadora da-
vant una situació dramàtica. 

La realitat no és així. El fet cert, que gairebé sempre s'oculta, és que l'avortament 
produeix una greu ferida en la mare, sobretot de caràcter psicològic i moral, de 
tal manera que la dona es constitueix en víctima directa de l'avortament. 

La defensa de la dona no passa per oferir-li ajudes tècniques i econòmiques per 
a avortar, ja que lluny d'alleugerar la seva situació, l'avortament l'agreuja d'una 
manera enormement dolorosa: per ventura «¿Pot oblidar-se una mare del seu 
infantó, pot deixar d'estimar el fill de les seves entranyes?» (Is 49, 15). Per això, 
la veritable justícia passa per l'ajuda eficaç i integral a la dona embarassada per-
què pugui acollir la vida del seu fill. 

En aquesta tasca està compromesa tota la societat, afectada en les seves matei-
xes arrels pel drama de l'avortament, sent necessari un compromís polític i legis-
latiu per a prevenir les causes de l'avortament i oferir a les dones totes les ajudes 
necessàries per a dur endavant el seu embaràs7. 

 
 
3. UNA MISSIÓ URGENT: ANUNCIAR L'EVANGELI DE LA VIDA 

Tota persona humana «és molt més que una singular coincidència d'informaci-
ons genètiques que li són transmeses pels seus pares. La procreació d'un home 
no podrà reduir-se mai a una mera reproducció d'un nou individu de l'espècie 
humana, com succeeix amb un animal. Cada vegada que apareix una persona 
es tracta sempre d'una nova creació»8. Estem davant veritats que estan 
il·luminades per la fe però que són accessibles a la recta raó: «tot home obert 
sincerament a la veritat i al bé, àdhuc entre dificultats i incerteses, amb la llum de 
la raó i no sense la influència secreta de la gràcia, pot arribar a descobrir en la 
llei natural escrita en el seu cor (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrat de la vida huma-
na des del seu inici fins al seu terme»9. 

                                                
7
 La prevención de las causas sociales y personales del aborto, y la insistencia en las ayudas a la mu-

jer embarazada, ha sido un tema recurrente en el magisterio de los obispos españoles. Cf. Conferen-
cia Episcopal Española, La vida humana, don precioso de Dios. Documentos sobre la vida (1974-
2006), EDICE, Madrid, 2006, 82-83; 94-99. 

8
 Benedicto XVI, Discurso a la Academia Pontificia para la Vida, 23-02-2009. 

9
 Evangelium vitae, 2. 
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No obstant això, en no pocs dels nostres contemporanis, aquesta llum de la raó 
es troba afeblida en una qüestió tan fonamental com l'avortament. Per això a qui 
formem el poble de la vida i per a la vida ens urgeix la missió d'il·luminar les 
consciències amb la veritat, en tot la seva esplendor. 

Aquesta és la raó per la qual hem dedicat l'any 2009 a elevar una gran oració de 
súplica al Senyor de la Vida a través dels materials que s'han enviat a les parrò-
quies, monestirs de vida contemplativa, moviments de apostolat seglar, etc.  

A més volem convidar als membres de l'Església a intensificar el treball de for-
mació de les consciències pel que fa al drama de l'avortament. Per a facilitar 
aquesta labor formativa s'han elaborat també uns materials d'ajuda als quals 
convé donar la major difusió possible. 

Finalment, vam desitjar demanar als creients un compromís actiu amb totes les 
associacions eclesials que tenen com fi la defensa de la família i de la vida i que, 
gràcies a Déu, cada vegada són més nombroses en el nostre país. La causa de 
la vida humana ens demana col·laborar també amb tots els qui treballen en el 
seu defensa, que són també cada vegada més. Amb el nostre testimoniatge i su-
port volem donar esperança a les mares i als pares que tenen dificultats per a 
acollir als seus fills. En l'Església han de trobar la llar on trobin atenció i puguin 
rebre les ajudes que necessiten. 

Confiem a nostra Senyora, Mare dels vivents, els fruits d'aquest any dedicat a l'o-
ració i a un major treball de formació i de compromís actiu en favor de les vides 
humanes que van a néixer. Que ella ens ajudi a viure com «fills de la llum» (Ef 5, 
8) sent constructors d'una autèntica cultura de la vida. 

Amb la nostra benedicció i afecte: 

+ Mons. Julián Barrio Barrio 
President de la Comisió Episcopal de Apostolat Seglar 

+ Mons. Juan Antonio Reig Pla, 
President de la Subcomisió per a la Família i Defensa de la Vida 

+ Mons. Francisco Gil Hellín 

+ Mons. Vicente Juan Segura 

+ Mons. Manuel Sánchez Monge 

+ Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa 

+ Mons. Gerardo Melgar Viciosa 


