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a

Cada día morre unha muller en Ar-
xentina por mor dos abortos clandes-
tinos. En 2018, debateuse un proxec-
to de lei de aborto legal que dividiu 
ao país. Despois dunha vitoria na Cá-
mara  de Deputados,  pero  antes  do 
voto  definitivo  no  Senado,  o  docu-
mental  reflicte  a  batalla  decisiva, 
con testemuños de vítimas e de mu-
lleres que lideraron esta loita.

NOTAS DO DIRECTOR

En Arxentina, unha muller morre ca-
da semana despois de sufrir un abor-
to ilegal (máis dunha ao día en Amé-
rica Latina), onde viven 300 millóns 
de mulleres sen dereito a interrom-
per  os  seus  embarazos.  En  2018  e 
por 7ª vez, un colectivo de mulleres 
que defenden o dereito a un aborto 
legal  presentou  un  proxecto  de  lei 
nun contexto particularmente tenso: 
Arxentina  volve  estar  ao  bordo  do 
precipicio xa que o 36% da poboación 
e o 48% dos menores viven por baixo 
do limiar de pobreza.

Dentro dese contexto e por primeira 
vez, formouse un grupo de represen-
tantes de varios partidos dispostos a 
apoiar  esa  lei.  Despois  dun  debate 
histórico que durou 24 horas,  a lei 
aprobouse  na  Cámara  de  Deputa-
dos.

O dereito ao aborto é un tema moi 
controvertido  en  Arxentina,  onde  a 
influencia da igrexa segue sendo moi 
forte. É un debate que literalmente 
divide ao país en dous, independen-
temente da clase social ou a ideolo-
xía política.

A onda verde recolle as vivencias de 
varias mulleres que loitan por estes 
dereitos fundamentais, e aborda de 
forma  máis  en  xeral  a  posición  do 
feminismo e das mulleres arxentinas 
nun país en declive.

A idea da película veume a mañá na 
que se aprobou a lei na Cámara de 
Deputados. Tres días despois, men-
tres esperaba o voto decisivo do Se-
nado, rodei as primeiras imaxes nas 
rúas de Bos Aires seguindo dous cri-
terios. O primeiro era reproducir a 
realidade tal como era, sen intervir 
e filmando de forma crúa e instin-
tiva o que sucedía ante a cámara. 
Sen forzar nada, a cámara conver-
teríase nunha xanela a través da cal 
os  participantes  poderían  dicir  a 
verdade. E por riba de todo non se 
trataba de facer un panfleto nin un 
folleto.  Só a verdade e nada máis 
que a verdade e sen caer na trampa 
de caricaturizar  á posición contra-
ria.

Desta primeira idea xurdiu a segun-
da: adoptar o método máis sinxelo 
que consiste en capturar a realida-
de alterándoa o menos posible utili-
zando unha única persoa cunha cá-
mara. Isto permitiume que as per-
soas ás que filmaba dispuxesen de 
intimidade  para interactuar  plena-
mente coa cámara. Todo se fixo a 
través de WhatsApp. As reunións or-
ganizáronse  nunha  hora  ou  nuns 
poucos días. Despois, collía un taxi 
co equipo que puidese levar: unha 
mochila, un trípode e un foco con 
baterías.

Este enfoque directo e espontáneo 
foi  unha salvagarda para min. Non 
me daba tempo para intervir e obri-
gábame a adaptarme ao que xurdi-
se, rodando coa urxencia que reflic-
te  tan  ben  esa  realidade  na  que 
unha muller morre cada semana ví-
tima dun aborto clandestino.

A película  arrinca co  voto  dos  re-
presentantes a favor do proxecto de 
lei  e  segue  co  proceso  lexislativo 
que acaba no voto negativo do Se-
nado.  Percorremos  4.000  quilóme-
tros en coche, abarcando cinco pro-
vincias e centos de testemuñas para 
crear un retrato desas mulleres for-
tes  que comparten esta  loita,  sen 
darse  nunca por  vencidas.  É  certo 
que a posición  antiabortista  gañou

unha batalla pero,  do mesmo xeito 
que  sucede  coas  Nais  da  Praza  de 
Maio, as mulleres arxentinas non se 
renderon.  A  súa  determinación  in-
quebrantable e o seu espírito de loi-
ta énchennos de esperanza.

Por último, a película non só fala de 
Arxentina  e  América  Latina,  senón 
que se dirixe ao mundo enteiro. En 
Europa, cuestiónase agora o dereito 
ao aborto que leva 40 anos en vigor. 
En Italia, pero tamén en España, on-
de o partido VOX (de extrema derei-
ta é explicitamente pro-vida) ten re-
presentantes no Congreso e o Sena-
do que defenden esta posición, e en 
Polonia, onde o goberno quere supri-
mir este dereito. E en Estados Uni-
dos, Trump nomeou a un xuíz “Anti-
Choice” para o Tribunal Supremo co 
obxectivo de socavar a xurispruden-
cia “Pro-Choice” e prohibir o aborto.

 DATOS SOBRE O ABORTO

Máis do 97% das mulleres en idade 
fértil  de América Latina e o Caribe 
viven  en  países  con  leis  restritivas 
sobre o aborto.

En Arxentina,  estímase que se pro-
ducen 350.000-500.000 abortos clan-
destinos ao ano: máis dun aborto por 
cada dous nacementos.

Segundo  datos  oficiais,  lévanse  a 
cabo 354.627 abortos ao  ano.  Nou-
tras palabras: 29.000 ao mes, 970 ao 
día, 40 cada hora.

En  Arxentina,  calcúlase  que  unhas 
50.000  hospitalizacións  en  centros 
públicos débense a complicacións de 
abortos ilegais.

3.030 mulleres morreron por abortos 
clandestinos  desde a  reinstauración 
da democracia en Arxentina.

En todo o mundo, o 11% da mortali-
dade materna débese ao aborto. En 
Arxentina, esta cifra elévase ao 20%.

Uruguai logrou reducir a mortalidade 
materna a 0% legalizando o aborto.

O  título  do  movemento  no  que  se 
basea o filme vén de  La ola verde, 
un programa de televisión infantil.
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