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Poques vegades la utilització oportunista del recurs davant del Tribunal 

Constitucional s'ha posat tan de manifest com amb el reconeixement per 

part de Mariano Rajoy que, en cas de guanyar les pròximes eleccions, no 

es compromet a mantenir el matrimoni entre persones del mateix sexe, 

fins i tot en el cas que sigui declarat constitucional. De la qual cosa és 

fàcil deduir que el recurs del PP va obeir a raons ideològiques i, com 

moltes altres vegades, es va dirigir al Constitucional amb l'esperança 

d'obtenir dels magistrats el que no va aconseguir al Parlament. Només hi 

ha un pas fins a considerar que som davant d'una utilització desviada del 

recurs d'inconstitucionalitat, encara que s'atingui formalment a la llei. 

 

És lògica l'alarma suscitada per les paraules de Rajoy en els diferents 

col·lectius -gais, lesbianes, transsexuals- que poden resultar afectats per 

l'opinió del PP. Perquè, encara que la seva discrepància se circumscrigui 

al nom donat a les unions entre homosexuals, i no a les unions en si 

mateixes, a ningú se li escapa que els riscos d'inseguretat jurídica hi són. 

No només per als que van contraure matrimoni, sinó també per a aquells 

menors adoptats per parelles d'homosexuals que ara són fills seus a tots 

els efectes. 

 

És impossible desvincular la posició de Rajoy de la dels grups 

confessionals més conservadors que acull el PP. Van ser aquests 

col·lectius els que en el seu moment es van declarar obertament 

contraris als matrimonis gais en igualtat de condicions -deures i drets- 

que les parelles heterosexuals, els que es van oposar a l'adopció i els que 

van comptar amb el suport explícit de la Conferència Episcopal i les 



organitzacions religioses més intransigents. Tot perfectament legítim 

excepte pel seu propòsit que la situació sigui reversible i es faci marxa 

enrere en una cosa que, un cop transcorreguts els anys, no ha donat peu 

a cap desarreglament pertorbador. 

 

Els possibles efectes dels plans que té Rajoy recorden massa els que va 

tenir la derogació per part de la dictadura de la llei de divorci aprovada 

per la República. Si llavors es va privar de base jurídica parelles 

constituïdes a l'empara de la llei, ara es podria córrer un risc semblant. 

 


