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Resulta prou atrevit comentar decisions tan personals com les que prenen centenars de             
dones cada setmana - entre elles, l'Angelina Jolie - des de la inexperiència i, potser també,                
la ignorància. La extirpació de les mames, els ovaris i, de fet, qualsevol part del cos no és                  
un fet menor i imagino el mal tràngol que passen les persones que es sotmeten a aquests                 
dilemes i, si així ho decideixen, a aquestes cirurgies. De totes maneres, sí que hi ha alguns                 
principis que crec que haurien d'aplicar els qui es trobin en situacions semblants - com a                
mínim, jo les aplicaria.  
 
Per començar, és evident que la probabilitat d'acabar desenvolupant un càncer és dels             
factors més determinants a l'hora de decantar-se per l'extirpació dels pits/ovaris. No marcaré             
cap línia vermella però amb una probabilitat del 80% de patir un càncer, em sembla bastant                
clar que s'ha de procedir amb la extirpació; amb una del 50% potser ens podríem entretenir                
a discutir-ho, i amb una del 10% el més intel·ligent seria dur un control constant de les                 
mamelles però no en trobo necessària l'extirpació. A més, avui en dia la cirurgia permet               
reconstruir els pits, solucionant així els més que possibles problemes psicològics que poden             
aparèixer després de perdre una part del cos tan important per una dona. En tot cas,                
aquestes són decisions personals que, en la mesura que no involucrin ningú més que els               
propis afectats, les han de prendre els mateixos (amb l'assessorament professional). Una            
altra cosa ben diferent és, per exemple, si les portadores d'un gen cancerigen volen tenir fills                
biològics, ja que això implicaria la transmissió del gen - que pot provocar un càncer - a la                  
descendència. En aquest cas no em sembla correcte que quedin embarassades perquè la             
criatura que en surti tindrà (com a mínim, si el pare no n'és portador) un gen que els farà                   
susceptibles de patir un càncer en un 80%. Ho considero pràcticament una condemna - i               
una indecència, si ho fan conscientment. A més, abans de manipular embrions            
genèticament, hi ha altres maneres de ser mare o pare.  
 
En moltes situacions, «no man is an island» i hem d'actuar en conseqüència. 


