
Cinc anys amb dret a sogra 
El col·lectiu gai celebra al FAD barceloní el 5è aniversari de la legalització 

de les seves bodes 

F.I. 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 24 de juny del 2010 

 

«¿Hi ha algun heterosexual a la sala?» Poques mans es van aixecar en 

resposta a la pregunta que havia formulat Loles León al FAD dimarts a la 

nit. Normal. L'actriu era la padrina de la festa Yes, We Love, que va 

celebrar els cinc anys de la legalització dels casaments entre 

homosexuals. Amb ella, a l'escenari, com a padrí de l'acte, hi havia el 

showman i escriptor Boris Izaguirre. També hi va pujar el president José 

Montilla per brindar per l'esdeveniment i bufar amb els dos padrins un 

pastís amb cinc espelmes. 

 

A la festa, organitzada pel PSC, hi van assistir 350 persones, entre elles 

cares conegudes com l'humorista Carles Flavià, el Mag Lari, la 

dissenyadora Roser Marcé i l'agitador cultural Joan Estrada. Tots van 

disfrutar amb les intervencions de León, de Montilla, d'Izaguirre («per fi 

la paraula legalitat s'ha pogut associar a la paraula homosexual»), del 

portaveu del PSC al Parlament, Miquel Iceta («al Congrés dels Diputats es 

va parlar d'amor»), i del director de campanya del PSC, Jaume Collboni 

(«també hem adquirit el dret a tenir sogres»). 

 

Primer casament 

 

Aquest va recordar que el 1901 ja s'havia celebrat el primer casament 

homosexual a Espanya; van ser dues dones, però una es va fer passar 

per un home; al ser descobertes, van fugir a Amèrica. Els temps i les lleis 



han canviat, i dimarts es va aplaudir el ball de xifres que reflecteix la 

consolidació del dret aprovat al Congrés el 2005 i que, igual com 

l'Estatut, té un recurs del PP al Tribunal Constitucional. 

 

Des d'aleshores, ja s'han celebrat 15.381 casaments, segons l'Institut 

Nacional d'Estadística. L'any passat, 3.412 parelles van contraure 

matrimoni, 218 més que el 2008. Catalunya va ser la comunitat que més 

enllaços va registrar, amb 900. Quan va sentir la dada, León, barcelonina 

establerta a Madrid, va desencadenar el seu patriotisme: «¡Visca 

Catalunya!» 

 


