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Apunts Ponència Mn. Armand Puig 

La Paraula de Déu en la preparació al Sagrament del Matrimoni. 

La Paraula de Déu rep una constant actualització en els contextos i en la vida dels diversos 

àmbits de l’Església. Aquí en tenim un que són la gent que treballa al voltant de la preparació 

al Sagrament del matrimoni. 

A la presentació inicia la motivació de la seva xerrada des de les 

Orientacions Pastoral per a l’acolliment de promesos. Llegeix: 

podem considerar com objectiu últim de la preparació del 

matrimoni, aquest: ajudar a viure el matrimoni en totes les seves 

dimensions com a resposta personal a la vocació divina a l’amor 

conjugal. 

La icona té tres personatges, Jesús, Maria i Josep, i té com dos 

cercles, un que el formen els caps i l’altre les mans. De manera 

que tenim 3 caps i 3 mans. De fet la mà dreta de Josep apareix 

posada sobre l’espatlla de Maria i és la ma esquerra de Josep que 

s’avança cap a la ma de Maria i el seu fill i, després, Jesús que amb 

les seves dues mans, l’una serveix per identificar-se com a fill 

d’aquesta família i amb la mà dreta beneeix. És una família 

especial perquè Maria és Santa Mare i Verge, que és Verge ho 

mostren les tres estrelles que hi ha posades, una damunt del front, les altres dos al mantell, 

una a cada espatlla. 

És una família com les nostres però, diferent perquè el fill, Jesús, és fill d’una dona Verge. I, 

Josep és el custodi de l’amor, és aquest que és necessari, perquè sense la mà esquerra faltaria 

alguna cosa. 

La Família de Nazaret és model i és exemple i és camí per qualsevol família cristiana. Perquè és 

una família que és adoradora del Misteri, i el Misteri es diu Jesús. Per això, el nen de la icona, 

com és costum en la tradició Oriental, no té una cara de nen sinó té una cara de persona gran, 

de persona feta. Perquè el que interessa no és dir que aquí hi ha un nen sinó aquí hi ha el 

mateix fill de Déu i per això li posen uns trets de persona feta. 

Voldria invocar la Sagrada Família de Nazaret perquè vulgui assistir-nos avui en la tasca que 

desenvolupen les famílies que ara sou aquí al servei de l’Església, al servei d’aquesta diòcesis i 

al servei de les persones que us escolten i amb les que dialogueu. 

Resem una Déu vos salve Maria. 

Parlaré del matrimoni com a relació, com a resposta personal a la vocació divina de l’amor 

conjugal 1, veurem què vol dir això amb el llibre del Gènesis (Gn. 2, 15-25). Després amb 

l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 19, 1-9) veurem que es tracta d’una vocació divina, veurem de 

quina manera Jesús insisteix que hi ha una vocació divina, que no hi ha una opció humana 

només, sinó una crida de Déu. Resposta personal, vocació divina. Amb la 1a carta de Pere (1Pe 

3, 1-7) l’amor conjugal. 

Dit d’altra manera, Antropologia a Gn. 2, 15-25; Teologia a Mt 19, 1-9; i, Praxi matrimonial a 

1Pe 3, 1-7. 
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Gn 2, 15-25 

El Senyor-Déu va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edèn perquè el conreés i el 

guardés. I li va donar aquest manament:  

─Pots menjar dels fruits de tots els arbres del jardí. Però no mengis del fruit de l'arbre 

del coneixement del bé i del mal, perquè el dia que en mengis, tingues per cert que 

moriràs. 

Llavors el Senyor-Déu es digué: «No és bo que l'home estigui sol. Li faré una ajuda que li 

faci costat.» 

El Senyor-Déu va modelar amb terra tots els animals feréstecs i tots els ocells, i els va 

presentar a l'home, per veure quin nom els donaria: cada un dels animals havia de 

portar el nom que l'home li posés. L'home donà un nom a cada un dels animals 

domèstics i feréstecs i a cada un dels ocells; però no va trobar una ajuda que li fes 

costat. 

Llavors el Senyor-Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan quedà adormit, 

prengué una de les seves costelles i omplí amb carn el buit que havia deixat. De la 

costella que havia pres a l'home, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, i la presentà a 

l'home.  

L'home exclamà:  

─Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn! El seu nom serà "dona", 

perquè ha estat presa de l'home. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la 

seva dona, i des d'aquest moment formen una sola carn.  

Tots dos, l'home i la seva dona, anaven nus, i no se n'avergonyien.  

És un text major, un text fundacional, perquè el que es diu és del segle XXI, aquest text es va 

escriure el vuitè, novè abans de Crist?, és un text molt antic que pot tenir dos mil o tres mil 

anys. Aquest text s’escriu en un moment que la relació home-dona passava per la submissió 

absoluta de la dona a l’home, fins al punt que la dona és un bé i l’home és el propietari. Aquest 

text diu dos coses molt importants: 

1. Que només l’Home pot trobar satisfacció en un altre Home, (Home? Sí, esser humà, la 

paraula Home té dos sentits, Home masculí o Home ésser humà)2 per tant un ésser 

humà només pot trobar satisfacció en un altre ésser humà. Satisfacció vol dir 

realització personal, només és així, no val cercar la realització amb els altres éssers 

vius, animals o plantes. Només hi ha una persona que dialoga amb una altra persona 

quan hi ha dues persones que dialoguen entre sí, la resta són succedanis. 

2. La dona és creada per Déu i l’home és creat per Déu. La narració de la creació de la 

dona demostra la mateixa naturalesa de l’home i la dona; la costella de l’home des de 

la que es crea la dona mostra que una part del cos de l’home es transportat a la dona o 

a l’inrevés. Només podem intercanviar alguna cosa que ens pertany. La costella és per 

demostrar que som de la mateixa naturalesa. Per això Adam quan veu la dona exclama 

─Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn!. Aquesta és com jo, la 

mateixa cosa. Formem una sola carn, som iguals. 
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─Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn! o podríem girar la frase i dir 

aquesta si que és carn de la meva carn! Hem dit que la relació és una relació que només 

s’explica com a realització personal. Entre l’un i l’altre hi ha una igualtat de natura, són dos 

éssers humans, però això és exclusiu; perquè l’home va donant nom a totes les coses i éssers 

vius. Quan ja ha donat, tots els noms, es troba sol. Donar nom vol dir que identifica. 

Dóna nom aquell que reconeix l’altre, quan l’home dóna nom a la dona és perquè reconeix la 

dona i la reconeix com a què?, com a os dels meus ossos i carn de la meva carn i quan la dona 

crida l’home el reconeix com aquell que és de la mateixa naturalesa que ella. 

L’antropologia bíblica, el discurs que la Bíblia fa de la relació dona-home, és del segle XXI. 

Sobre aquesta base ens fonamentem, qui vulgui preparar persones perquè entenguin el 

matrimoni cristià bé, ha de passar per aquest text, perquè hi ha una resposta personal. Adan i 

Eva no són posseïdor i posseït, no, són persona i persona; aleshores si que un pot posseir 

l’altre, en el sentit figurat de l’estimació mútua. La relació matrimonial en el cristianisme és 

personal, no n’hi ha cap altra de possible. 

Anaven nus, i no se n'avergonyien, el respecte i la intimitat de l’altre es reflexa en aquesta 

afirmació. Molts es pensen que han de trencar tabús, però sovint es confon el trencar tabús en 

banalitzar el que és sagrat. La relació matrimonial home-dona es presa del designi mateix de 

Déu, per tant no hem de veure tabús, sinó respectar el caràcter sagrat que té el matrimoni. 

 

Mt 19, 1-9 

Quan Jesús hagué acabat aquests ensenyaments, se'n va anar de Galilea i arribà a la 

regió de Judea, a l'altra banda del Jordà. El va seguir molta gent, i ell els curava. 

Aleshores se li van atansar uns fariseus i, per posar-lo a prova, li preguntaren: 

─¿És permès a un home de divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu? 

Jesús els va dir: 

─¿No heu llegit en l'Escriptura que el Creador, des del principi, els va fer home i dona ?  

I digué encara:  

─Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen 

una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, que 

l'home no ho separi.  

Ells li pregunten:  

─Doncs com és que Moisès va ordenar que, si el marit vol divorciar-se, doni a la seva 

muller un document de divorci?  

Jesús els respon:  

─Moisès us va permetre de divorciar-vos de la muller per la vostra duresa de cor. Però 

al principi no era pas així. I jo us dic que el qui es divorcia de la seva dona, fora del cas 

d'una relació il·legítima, i es casa amb una altra, comet adulteri.  

La vocació al matrimoni una vocació divina3 
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Jesús per què subratllà que el matrimoni és quelcom que no s’ha de trencar i que el divorci no 

ens ajuda, no serveix, quan actualment el 40% de les parelles de casaments civils, eclesiàstics o 

de fet NO reïxen, hi ha fracassos. Per què el matrimoni cristià és tant rotund i absolut, si més 

no com el veu l’Església Catòlica? En el context d’un 40% de fracassos, per què Jesús insisteix 

en la indissolubilitat del matrimoni?, doncs perquè és una vocació divina. 

Hem dit que el matrimoni és sagrat perquè surt de la voluntat de Déu, ara afegim que el 

matrimoni és diví perquè allò que Déu ha unit que l’home no ho separi, quin home?, la persona 

humana. El matrimoni és Déu qui us ha unit, no us heu unit vosaltres. Per tant, allò que 

vosaltres sou, respon a l’amor de Déu per vosaltres, l’amor del esposos ha quedat assumit per 

Déu mateix, d’aquí la grandesa del matrimoni cristià. No és un pacte, no és una firma, no és un 

acord, no és un contracte ... En darrer terme, el matrimoni cristià és allò que Déu ha unit. 

Aquesta realitat l’han d’entendre aquells que es casen a l’Església, la seva voluntat està a dins 

de la voluntat de Déu, la voluntat dels contraents existeix, però, és resposta a la voluntat de 

Déu, allò que Déu ha unit. 

A totes les cultures la gent es casa, de vegades, amb tres dones, això no es dóna a occident 

perquè venim d’una civilització cristiana i, ens repugna perquè és impossible que un home 

pugui tenir una relació interpersonal profunda amb dos dones. Els que defensen la poligàmia 

han de saber que va contra Gènesi 2, on només hi ha una Eva. Allò que Déu ha unit que l’home 

no ho separi, hi ha una vocació divina, la voluntat de Déu engloba la nostra. 

Què fer amb el discurs que sura sovint a l’ambient dels que es casen del “si no va bé ja ho 

deixarem”; això no ho diuen obertament, si ho diguessin i ho formulessin així seria un 

matrimoni nul. Altra qüestió que es planteja es el “provar” abans de casar-se, la qüestió no és 

provar sinó tenir el coratge de ser, perquè es pot “provar” a “temps parcial”, caps de setmana, 

l’estiu, un any ... i així ens situem en la provisionalitat. El problema ve quan el compromís és 

per sempre, la societat actual és ligh i té terror del compromisos perennes. Cal ser coratjosos 

quan presentem el matrimoni cristià, no ho fem en termes jurídics, formulem-ho des del 

designi de Déu: “el somni de Déu sobre vosaltres, és tant gran que vol que el vostre amor sigui 

fort, més fort que la mort”, així parlem de la indissolubilitat des d’una categoria personal. 

Posant el fonament en allò que Déu vol de nosaltres. 

Des d’aquesta idea es pot desenvolupar molt bé el què fer davant dels problemes, de les 

dificultats. Ara davant de les dificultats s’arronsen, no són dolents, són infants. Es pensen que 

no hi res a fer, que tot està perdut, que l’amor és quelcom passatger. Caldria aquí 

desenvolupar la idea, de què vol dir estimar. Jesús té un concepte de l’amor molt alt, per Ell 

l’amor és necessàriament fort, perenne, indestructible, ... perquè o és així o no és. L’amor en 

cristià és l’amor diví. 

L’amor de Déu, cóm és? És a terminis? És un amor de caps de setmana? És un amor d’èpoques 

de la vida? Aquest és el nostre model: estimeu-vos tal com jo us he estimat (Jn 13). Aquesta 

frase es pot aplicar bé aquí, estimeu-vos tal com Déu us ha estimat, de manera total, bonica, 

acompanyada, sostenidora, ... 
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1Pe 3, 1-7 

Vosaltres, mullers, estigueu sotmeses als vostres marits. Així, fins i tot si alguns refusen 

de creure en la Paraula, seran guanyats, sense paraules, per la vostra manera de viure, 

quan es fixin en el vostre comportament respectuós i cast. No busqueu d'adornar-vos 

per fora amb pentinats complicats, joies d'or i vestits elegants; cerqueu més aviat 

aquella disposició amagada en el cor que és l'ornament incorruptible d'un esperit dolç i 

serè. Això sí que té valor als ulls de Déu. Així s'adornaven en altre temps les dones 

santes, que confiaven en Déu i vivien sotmeses als seus marits, com Sara, que obeïa 

Abraham i l'anomenava senyor. Vosaltres sou ara filles seves, en la mesura que obreu 

el bé i no teniu por de res. 

També vosaltres, marits, sapigueu conviure amb les vostres mullers tenint en compte 

que la seva naturalesa és més delicada; tracteu-les amb respecte, perquè són hereves 

amb vosaltres de la gràcia de la vida. Així res no destorbarà les vostres pregàries. 

 

Què vol dir l’amor conjugal? Quin amor és aquest? És un amor amb les seves particularitats o 

formes d’expressió. L’afecte entre amics pot ser mol fort, indestructible. En les relacions entre 

les persones hi ha sensibilitat. 

Vosaltres, mullers, estigueu sotmeses als vostres marits. No s’ha de caure en la interpretació 

ràpida de que la Bíblia és opressora amb les dones, preguntem-nos, què vol dir submissió aquí. 

La reciprocitat està fonamentada en Gn 2, la primera pàgina de la Bíblia, i, des d’aquí tot és 

recíproc. 

Què han de fer les dones? Comportament respectuós i cast, respecte i intimitat. Cercar aquella 

disposició amagada en el cor, cercar la sensibilitat, la persona sensible és dolça i serena. Això sí 

que té valor als ulls de Déu. La sensibilitat és una disposició amagada del cor. 

Hem d’ensenyar a les persones que venen a la preparació al matrimoni a ser persones, han de 

saber què vol dir ser persona, què vol dir tenir una relació interpersonal. 

L’alliberament de la dona no passa per la procacitat, passa per un respecte a si mateix i el 

respecte a si mateix és cast, la castedat és el respecte al propi cos. 

Què se li demana al home? sapigueu conviure, la dona és més delicada, de vegades més 

sensible, més trencadissa, més inestable. La masculinitat o la feminitat és el que singularitza 

l’home o la dona, no hem de tenir el comportament de l’altre sexe. No podem canviar la 

naturalesa, estem fets d’aquesta manera. 

Tracteu-les amb respecte, perquè són hereves amb vosaltres de la gràcia de la vida. Que bonic! 

Cohereves de Crist, són tant cristianes com el baró, la fe en Crist, ho diu Pau a Gàlates Ja no hi 

ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots sou un de sol en Jesucrist (Ga 1, 26-29) vol 

dir això, hereus tant uns com els altres. Per tant el fonament de la nostra igualtat quin és; és 

l’herència comuna, és la fe, és la gloria. Per tant, la paraula submissió és una paraula que l’hem 

de llegir en el seu context i aquí la submissió no té res a veure amb l’esclavatge, al contrari, la 

submissió té a veure amb l’obediència. L’obediència ve del llatí,  vol dir escoltar o audire. Obeir 

és escoltar-se. El cristianisme proposa una relació entre l’home i la dona de total reciprocitat. 

La vida cristiana s’entén en forma de gratuïtat. Hi ha gent que en el casament fan un pacte 
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mercantil, això no és un matrimoni, en tot cas és una transacció. L’Església des de l’Escriptura, 

des de la pròpia tradició, proposa un model de matrimoni que és el més gran que s’hagi 

inventat, que és el que arrela a la Paraula de Déu i en la lectura d’aquesta Paraula, durant dos 

mil anys. Aquest model és el millor, que si l’apliquem bé, som els millors però, si no, som els 

mes desgraciats. Que el matrimoni cristià és el millor model és una veritat d’arreu del món i de 

qualsevol cultura, encara que fóssim a orient continuaria sent veritat, si no preguntem-ho als 

cristians d’Indonèsia, per exemple, envoltats d’islam per tot arreu, i, ells la relació home-dona 

la plantegen evangèlicament parlant i per tant les coses canvien totalment. A la base del 

matrimoni cristià hi ha la relació home dona que és un intercanvi, d’un intercanvi del més 

profund de la persona. Intercanvi espiritual, del cor, de vida, d’actituds. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf Orientacions pastorals per a l’acolliment de promesos número 9. 
2 "Déu va crear el va crear l'home (ha-adam - sustantivo colectivo: ¿la "humanidad"?) / a 

imatge seva,  / a imatge de Déu, creà / l’home (zakar - masculino) i la dona (unequebah - 

femenino)" (Gén 1, 27).  

Joan Pau II, Audiència del dimecres 12 de setembre de 1979. 

El text hebreu anomena constantment al primer home ha'adam, mentre el terme 'is ("baró") 
l’introdueix només quan l’ha de contraposar amb la 'issa ("dona"). 

"L’home", doncs, estava solitari sense referència al sexe. 

Però a la traducció a algunes llengues europees es fa difícil expressar aquest concepte del 
Gènesis, perquè "home" y "Baró" es defineixen normalment, amb una sola paraula: “home”, 
"homo", "uomo", "homme", "hombre", "man".  

Joan Pau II, Audiència del dimecres 10 d’octubre de 1979. 

 
3 L’objectiu final de la preparació al matrimoni ha de ser “ajudar a viure el matrimoni, en totes 
les seves dimensions, com la resposta personal a la vocació divina a l’amor conjugal.” 
(Orientacions pastorals per a l’acolliment de promesos número 9) 
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Diàleg amb el Bisbe Agustí. 

Sotmetem els tres textos a la qüestió següent: Què diria aquest text a la vida de les parelles a 

qui ens adrecem en la nostra tasca d’acollidors? 

La Bíblia, una Paraula que neix a partir d’una situació vital que va produir el text, que per 

nosaltres és Paraula de vida i ha de tornar a la situació vital. 

Per exemple, el Gènesi, a quina situació vital respon? Hi havia una tensió sexual, hi havia una 

tendència entre l’home i la dona a estimar-se absolutament de manera que les coses més 

elementals com ara tenir una feina, una família, estaven afectats per aquesta passió, de 

manera que notaven que la unió era una tendència molt forta que demanava viure, deixar la 

pròpia família, hi havia un treball a fer, transformar i canviar el món. Hi havia una situació vital 

que era dir, l’altre és com jo, és diferent als animals i als elements de la terra, l’altre és un jo 

igual i per tant té la mateixa dignitat que jo. Aleshores l’autor del llibre plasma allò que viu en 

un relat, un conte; i, com explica la tensió sexual? Déu ha volgut que home i dona tinguin una 

predisposició a unir-se, tots dos treballen el jardí i tenen una igualtat de tracte, aquests fets 

són els que descriu Gn 2. 

A les parelles que es volen casar els hauríem de dir és que entre ells s’ha manifestat una tensió 

sexual que ha fet que s’escullin i això es ha dut a deixar coses per l’altre perquè l’experiència 

d’enamorament els ha agafat tota la persona, no estimen a trossos. Tots dos duen endavant 

l’activitat, tots dos són iguals com a persona, es reconeixen com a interlocutors vàlids. Parlem 

amb un tu igual. 

El text il·lumina la igualtat, el treball comú, la sexualitat. 

Com parlar de Jesucrist? cal veure l’experiència que va provocar el text de l’Evangeli per a que 

aquesta experiència quedi ara il·luminada. 

Per plantejar el text de Gènesi 2, caldria plantejar als nuvis: Què penseu que passa quan hi ha 

la tensió sexual entre l’home i la dona? Què penseu vosaltres sobre quin sentit té 

l’enamorament? Quan una persona creu que la resposta a aquestes qüestions són una vocació 

a l’amor, l’altre ha estat un do per a mi, no és una casualitat de la vida, és l’acció de Déu que 

m’ha posat davant l’altre, en un lloc i un temps concrets, la tensió que jo sento cap a l’altre és 

una força que és voluntat de Déu. 

Pregunta a Déu: Senyor, quin sentit té el fet de que jo m’enamori? Hi ha un projecte de Déu 

sobre l’enamorament. Què passa quan un s’enamora? Es fruit de la casualitat? I, per què 

passa? Hi ha al darrere algun projecte, algun sentit? 

Mt 19 

L’experiència que va donar peu al text és el trencament de la parella, en aquest cas perquè un 

d’ells ha trencat la parella. 

Podem evocar qualsevol fracàs de parella. Per veure que la vida està demanant il·luminació: 

Podem trencar? Ho hem de fer? Té sentit que si un membre d’una parella fracassa pugui dir 

adéu siau, sense més? 
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Les dificultats són oportunitats per al creixement en l’amor. Jesús diu que el trencament neix 

de la duresa del cor, què voldrà dir això? Incapacitat per estimar més, fer que l’altre sempre 

estigui al meu servei, no sortir de mi mateix vers l’altre. 

Cóm eren les coses al començament? Gènesi 2. 

 

1 de Pere. 

Reciprocitat. 

La novetat cristiana a partir de Jesucrist és la reciprocitat. L’experiència que produeix 1a Carta 

de Pere 3 és la relació de parella. Sant Pere fa una relació de normes morals a partir de que hi 

ha un conflicte quotidià. 

Quina experiència respon a aquest text? La baralla, la discussió, no entendre’s, passar temps 

de distanciament. 

L’altre qui és per a tu, què significa? “Són hereves amb vosaltres de la gràcia de la Vida” (=la 

gràcia de Déu) Ella és hereva com tu. La gran revolució de la nostra fe és fer-nos membres del 

mateix Poble de Déu i tot allò que suposava discriminació, classificació ... desapareix, tots, 

esclaus i lliures som del mateix Poble de Déu. D’aquí neix la reciprocitat. 

Qui és l’altre per a tu? Per mi l’altre és Jesucrist, aquesta hauria de ser la conclusió. L’altre és la 

presència de Jesucrist per a mi i, com a tal l’he de tractar. L’altre és Sagrari de l’Esperit Sant. 

 

Comentari sobre la icona. 

El cercle de les mans evoca una comunió interna del matrimoni i de la família, són mans que 

tendeixen a unir-se. De la comunió neix la benedicció, el que es desmarca del cercle de 

comunió és la benedicció del fill, això és el Misteri de la Trinitat posat a la Terra, cap I, de 

Lumen gentium, diu que l’Església és la comunió del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant aquí a la 

Terra, comunió de germans que reprodueix la comunió de la Trinitat, de la comunió de la 

Trinitat neix la benedicció, que és el fill cap a l’Encarnació i la Redempció de la Humanitat, i, de 

TOTA COMUNIÓ, marit i muller, comunió familiar, neix benedicció, fecunditat per a la Terra, la 

benedicció (qualsevol obra bona), l’eficàcia de la benedicció de Déu neix de la comunió d’amor 

interna, família, comunitat, Església. La salvació del món neix sempre d’una comunió d’amor. 

La salvació de la Terra neix de la comunió interna del Pare, Fill i Esperit Sant. Sempre hi ha al 

darrera una comunió, matrimonial o familiar. 

L’Evangelització neix sempre de la comunió interna de l’Església. 


