
la defensora del vincle ajuda a donar llum al
procés, a demostrar que aquest vincle no es
va fer. Analitza si hi ha certesa moral. Demos-
trar que el vincle que s’havia de formar amb el
“sí, vull” del consentiment no va portar a en-
gany. Que el vincle no va existir. S’ha de veure
si les parts tenenmotius justificats per demos-
trar que aquest vincle no es va donar mai.
S’ha oposat a la nul·litat alguna vegada?
Dos vegades en 16 anys que fa que sóc defen-
sora del vincle. Per muntatges.
Quins sónels principalsmotiusdenul·litat?
D’entrada, deixa que digui que els motius de
nul·litat han de venir d’abans del matrimoni.
Els principals són els que afecten el consenti-

ment. Causes de naturalesa psíquica o física.
Per exemple la fertilitat. Pot ser que un de la
parella sàpiga que no pot tenir fills i no ho digui.
Així que s’ha donat el matrimoni basant-se en
l’engany. Pot ser que tingui fills que no hagi
donat a conèixer, o que sigui homosexual.
També pot sermotiu que les parts no sabessin
els drets i deures delmatrimoni. Els tres fins del
matrimoni són l’ajuda mútua, la procreació i
la unitat i indissolubilitat. N’hi ha que enga-
nyen en alguns d’aquests punts i d’altres que
no en són conscients.
Diu que elmotiu de nul·litat ha de ser an-

terior al “sí, vull” del dia del matrimoni,
però què passa amb els que canvien de la

nit al dia un cop ja han passat per l’altar?
Hi ha parelles que conviuen molts anys i

un cop casats tot canvia.
Sí, això passa. Hem tingut casos com el que
descrius, que la nit de noces s’han transformat.
N’hi ha que demanen nul·litat després del vi-
atge de noces. Generalment hi ha un trastorn
de la personalitat al darrere, un engany, una
venjança, és a dir, un amor mal enfocat.
S’hauria de passar alguna prova abans del
matrimoni?

Ja hi ha els cursets prematrimonials obligatoris,
el que passa és que hi ha molta permissivitat.
Hi ha mossens que no els fan o els fan ràpid.
Però ésmolt important, perquè potser es po-
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