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El govern espanyol vol aprovar la llei sense diàleg ni debat

Vint raons per oposar-se al
matrimoni homosexual (1)

E
J o s e p M i r ó i A r d è v o l

l govern espanyol vol
forçar l’aprovació del
matrimoni homosexu-
al sense diàleg ni de-
bat. Davant aquest fet,
cal afirmar amb rotun-

ditat el rebuig a tota discriminació per
raó de l’orientació sexual i, alhora,
constatar que la dignitat de tota persona
no pot justificar-se amb el “matrimoni”
homosexual. Vint raons ho assenyalen:

1. Com afirma el líder i exprimer mi-
nistre socialista francès Pierre Jospin,
que també s’oposa al “matrimoni” ho-
mosexual, “la humanitat no es divideix
en homosexuals i heterosexuals, sinó en
homes i dones”. La institució socialment
valuosa i insubstituïble que uneix amb-
dós és el matrimoni. El seu caràcter únic
neix de la complementarietat, biològica,
psíquica i emocional entre home i dona,
que té el potencial de generar descen-
dència i educar-la.

2. La singularitat social del matrimoni
sorgeix de la seva capacitat per tenir i
formar la descendència i no d’una de-
terminada relació afectiva ni sexual,
com ho demostra l’evidència que hi han
moltes altres relacions dotades d’aquests
components que no mereixen les atri-
bucions que té el matrimoni. Només cal
llegir el dret successori o el dret de fa-
mília per constatar-ho. Tanmateix, el
matrimoni és l’única font primària de
capital social, l’atribut col·lectiu que fa
possible que funcionin bé les societats.
El “matrimoni homosexual” destrueix
tota la construcció jurídica central que
té la nostra societat i malmet així el seu
capital social.

3. La unió homosexual considerada

com a matrimoni desvirtua i
degrada el sentit d’aquesta ins-
titució, perquè el fa més inde-
terminat en els seus fins, i ten-
deix a confondre’l amb la sim-
ple relació sexual. Amb el nou
enfocament, la finalitat de la
institució ja no són els fills (no
poden procrear), ni només l’a-
fecte (altres unions de convi-
vència el comparteixen però no
poden casar-se). L’únic comú
denominador específic és la
pulsió de l’atractiu sexual. Això
significa la fi del matrimoni
com a institució socialment va-
luosa, agreujat pel divorci ins-
tantani per repudi recentment
aprovat. El desig sexual es con-
verteix per primer cop en la
història en institució. És una brutalitat
jurídica i social, perquè sobre una cosa
tan efímera i voluble no es pot construir
la institució bàsica de la societat.

4. El Codi Civil no prohibeix el matri-
moni dels homosexuals, sinó entre per-
sones del mateix sexe. També a aquelles
que no han assolit una determinada
edat, i les que tenen determinats lligams
de consanguinitat. ¿Per què existeixen
aquestes limitacions? Perquè l’especifi-
citat del matrimoni és la seva orientació
a la descendència. Si la raó del matri-
moni fos una altra, una qüestió afectiva
i sexual, sobrarien totes o algunes d’e-
lles.

5. Casar persones del mateix sexe va
contra la complementarietat sexual. Di-
em que és bo que hi hagi homes i dones
en tots els àmbits socials, perquè es
complementen i enriqueixen, però ca-

sant persones del mateix sexe anul·lem
el sentit de l’única institució basada,
precisament, en la complementarietat i
paritat dels dos sexes.

6. Casar homosexuals és experimentar
amb la societat. Cap civilització ho ha
fet. En cap història o mite de la creació
se suggereix tal possibilitat, reservada
només a l’home amb la dona. Fins i tot
societats que permetien l’homosexuali-
tat en determinades condicions, com els
grecs antics, entenien clarament el ma-
trimoni com la unió estable entre un
home i una dona, dirigida a la descen-
dència. Fer experiments socials és irres-
ponsable per perillós. En tot el món,
només dos països han legalitzat el ma-
trimoni homosexual. Per alguna raó deu
ser. ¿O és que la resta, Gran Bretanya,
França, Itàlia, els Estats Units, Alemanya,
etc., són tan reaccionaris i cecs que no

veuen la veritat que proclama Rodríguez
Zapatero?

7. En molts més Estats que aquells dos
és legal el matrimoni poligàmic i no per
això es legalitza. Per cert, les mateixes
raons que justifiquen el matrimoni ho-
mosexual justifiquen la poligàmia, i fins
i tot amb més arguments, com és la ca-
pacitat de generar descendència. ¿Amb

quines raons impedirem als
musulmans que no es casin
amb dues o més dones? Al cap i
a la fi, “si s’estimen...”, “són
lliures i responsables...”, “ningú
està obligat a fer-ho...” , “no fa
mal a ningú...”.

8. El matrimoni homosexual
comportarà automàticament el
dret a adoptar. D’aquesta ma-
nera es trencarà el sagrat dret de
tot infant a tenir un pare i una
mare. Com a norma general
dues persones del mateix sexe
no són idònies per a l’educació
dels nens, que estarien mancats
del referent patern/masculí (si
són dues lesbianes) o matern/fe-
mení (si són dos gais). En una
parella lesbiana, ¿com aprendre
el que és la masculinitat, la pa-
ternitat? En una parella gai,
¿com aprendre, la maternitat, la
feminitat? ¿Com és possible su-

primir per llei els dos únics referents de
l’espècie humana, aportant així més
confusió a una educació en crisi i amb
dificultats per transmetre valors definits?

9. Discriminació és tractar de manera
diferent persones iguals en idèntiques
circumstàncies, però la unió entre un
home i una dona no és igual a la unió
entre dos homes o dues dones, i poder
tenir fills no és el mateix que ser estèril,
i ser complementari biològicament, físi-
cament, psíquicament i emocionalment
no és el mateix que no ser-ho. No hi ha
discriminació. La discriminació es pro-
duirà contra els matrimonis heterosexu-
als, perquè amb els mateixos drets es
veuran afectats per càrregues superiors
ocasionades pel manteniment dels fills.

■ Josep Miró i Ardèvol. Director del Centre d’Investigació i

Desenvolupament Empresarial Universitat Abat Oliba

josepmiro@e-cristians.net

El suïcidi de ‘Presència’
P i u s P u j a d e s

L
a ja veterana companya gironina
Carmen Alcalde ha escrit a l’AVUI
la seva indignació perquè Presència
ha celebrat els 40 anys de la re-

vista amb un número especial que ni tan
sols es recorda de les dues fundadores –la
mateixa Carmen i la Maria Rosa Prats– ni
dels molts i importants col·laboradors
dels cent primers números, els que elles
dues van dirigir. Tot i que la Carmen
oblida que Presència ja va fer, quinze dies
abans, un número commemoratiu en
què sí que es recordaven tots aquests
noms, li faig costat en la reivindicació. Els
cent primers números de Presència van ser
un fenomen molt important per a la
premsa catalana i em sembla que els que
es consideren continuadors d’aquella
etapa no ho podien eludir en cap cas.
Servo com una relíquia la col·lecció d’a-
questa etapa, en la qual no vaig poder
col·laborar mai.

Ara, dit això, la Carmen hauria de sa-
ber que no és assenyat esperar gaire gra-
titud ni reconeixement d’una societat

que té poca memòria. I en tenen menys,
lògicament, els que d’alguna manera
participaren de l’espoli que denuncia.
(Per si s’equivoca, aclariré que jo ni hi era,
a l’hora dels fets: estava just a l’altra
banda, molt lluny del bisbe i dels d’Acció
Catòlica.) Però és clar, jo sóc només un
oportunista substitut i el meu punt de
vista té poca importància. (Algun dia
m’agradaria saber de quines oportunitats
parla la Carmen i de qui em creu substi-
tut. Però això pot esperar.)

De totes maneres, que no pateixi: la
història ja està escrita i el seu nom ja fi-
gura on ha de figurar. Potser li caldria
llegir el meu text a Girona, grisa i negra,
després de 27 anys, editat per l’Ajuntament
de Girona el 1999. Copio: “Una Presència
fundada i dirigida inicialment per Car-
men Alcalde i Maria Rosa Prats, amb el
suport econòmic i personal de Manuel
Bonmatí, que va acabar la seva primera
etapa –cent números– clivellada amb
successives sancions de 50.000 pessetes,
fins que Bonmatí va veure la llum, com

sant Pau en caure del cavall camí de Da-
masc, i va vendre els drets de les funda-
dores al diner de la Creu Roja polonesa,
com es va anomenar eufemísticament el
capital del bisbat”.

Val a dir que ja abans, al llibre Francesc
Ferrer, la batalla de la llengua, editat per
Xarxa Cultural el 1988, vaig ser el primer
a fer pública la trama que es va ordir
perquè les accions de Presència canviessin
de mans. La Carmen Alcalde tampoc no
deu haver conegut el text. Si li cal, només
ha de demanar.

Sí, dels centenars d’entrevistes que va
publicar Presència en tants anys, els actu-
als responsables n’han triat quaranta per
celebrar l’aniversari. Josep Pla no hi podia
faltar, ni que fos un plagiari i un misogin
a qui aquelles noies (la Carmen Alcalde i
la Maria Rosa Prats) anaven a veure so-
vint. I si Pla opina que la revista és menys
revolucionària i es vendrà més des que ha
canviat de direcció, em sembla injustifi-
cat deduir-ne que a Pius Pujades li cau la
bava. Segur que em confonen.

La Presència que van assumir l’Aragó i
els altres homes de Vida Catòlica, i a la
qual ens van convidar a col·laborar a
Jordi Soler i a mi –sobretot perquè es-
crivíem en català, cosa que ells van ha-
ver d’aprendre–, potser sí que va mo-
derar la guerra intel·lectual contra la
dictadura opressora a límits que no
conduïssin al suïcidi. Però la lluita per
la democràcia i contra el franquisme va
ser el nostre nord i l’ideal que va reunir
a gent com en Josep M. Cadenas, l’Enric
Marqués, en Just Casero, en Lluís Bas-
sets i tants altres que és tan injust
oblidar com manipular. El règim prou
que ho va entendre i ens va tancar. ¿O
ja no se’n recorda la Carmen?

Diu: “Tu i jo sabíem... que allò era un
suïcidi. I ens vam suïcidar, amb molt de
gust, quan van entrar a sac els colpistes
contra la nostra llibertat...”. De fet, la
Carmen i la Maria Rosa no es van pas
suïcidar, com podeu comprendre. Van
sacrificar la revista a la taula del mar-
tiri, en testimoni de la seva fe en un
país diferent. Que la mà executora fos
Fraga Iribarne, Manuel Bonmatí, el bis-
be de Girona i Acció Catòlica només
explica quin era el panorama del mo-
ment. De sentit de l’humor, la Carmen
en mostra poc, en el seu article, malgrat
que el pregona. Passa sovint. I és una
llàstima.

■ Pius Pujades. Periodista


