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Guieiro
Hai cuestións nas que a clarificación inicial da verdadeira natureza do que se está a discutir é fundamental. Porque hai modos
de falar que esconden intereses manipuladores non expresos. Un
exemplo: falar do aborto coma dunha «interrupción» do embarazo
presupón, como de todo aquilo que se pode interromper, que a
vida inicialmente «interrompida» tamén se podería retomar máis
adiante. Podemos interromper unha relación, pero non unha vida.
Abofé que no aborto non se «interrompe» nada. Finalízase unha
vida humana no seu máis inicial comezo.
Algo similar sucede co tema da eutanasia, cando é cualificada
inicialmente, antes de encetar a discusión sobre a súa pertinencia,
coma «morte digna». É evidente que, de aceptar tal comezo do
xogo, calquera que ouse colocar algún tipo de obxección contra
ela sitúase, quéirao ou non, na defensa implícita dunha «morte
indigna».
Só os espíritos dogmáticos, fortemente ideoloxizados e incapacitados, por tal cousa, para unha auténtica reflexión e, xa que
logo, para un auténtico diálogo, se poden contentar despachando
grandes dilemas morais, coma os amentados, brandindo consignas
planas, pero ferintes, que, en lugar de suscitar a atención seria e
aberta aos argumentos do contrario, reclaman a protección e a
dureza dun escudo impenetrable.
Encrucillada quere invitar a pensar, non a golpear nin a defenderse. Vexa o lector, neste sentido, os estudos de María del Carmen
Massé e de Xosé Manuel Caamaño nos que a cuestión da eutanasia é reflexionada, no primeiro caso, desde o campo da ética, coa
competencia dunha médica experta en bioética e, no segundo, con
competencia filosófica e teolóxica, desde unha perspectiva máis
intracatólica.
Pero vexa, tamén, o achegamento máis persoal e afectivo á cuestión do suicidio asistido nas páxinas que Marta, Pepe de Vilas e
Xosé Lois –amigos do defunto– fan no caso mundialmente coñecido de Ramón Sampedro. Por que nos debates públicos máis epidérmicos se utiliza o seu caso como exemplo de «eutanasia»?
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Quen estea máis interesado na perspectiva xurídica desfrutará
da claridade expositiva da análise do Código penal que realiza o
avogado Alfredo Losada.
Quen prefira enfocar o asunto do final da vida explorando o
mundo dos coidados paliativos que se deteña na achega do doutor
Francisco J. Barón. Unha achega, esta última, centrada especialmente no caso de Galicia.
A famosa poeta Luz Pozo Garza e o insigne musicólogo Xosé
López Calo, SJ. finaron nestes últimos tempos. Fina Casalderrei
recorda á literata e Carlos Pajares lembra ao xesuíta. Descansen
en paz.
O papa Francisco escribiu para Vida Nueva o texto que neste
número, co permiso da revista amiga, tamén publicamos nós en
galego. É unha sinxela, pero fonda meditación sobre a resurrección
que convén ler de vagar.
Encrucillada ten xa unha ampla historia. Fará ben o lector ou lectora interesada na cuestión da eutanasia en visitar www.encrucillada.
gal para ver alí outros traballos anteriores sobre este mesmo tema.
A sempre interesante e pertinente rolda da Igrexa de Manolo
Regal, xunto con algunha recensión e os suxestivos debuxos de
Soedade Pite completan este número co que xa saudamos as calores do verán.
Pedro Castelao
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