
Dinou parelles

Testimonis
cristians

de matrimoni

Una possibilitat, potser, després 
d’haver llegit aquestes pàgines, seria que 
cada matrimoni mirés d’imaginar quin 
podria ser el seu testimoni. Senzillament. 
Amb l’únic desig de dir-se tot allò que 
sovint vivim sense formular.

Els dinou testimonis cristians de 
diverses parelles –diverses en edat i 
situacions– que oferim aquí, no fan res 
més que això. No pretenen donar lliçons 
ni oferir teories. Escriuen planerament, 
des de la seva vida. Des de la seva fe. 
Des del camí clarobscur de l’amor de 
cada dia.

D’aquí ve la seva utilitat. Perquè és des 
de la realitat senzilla, viscuda, que cada 
parella intenta reflectir, que el lector pot 
trobar-se motivat per a la seva reflexió 
personal, matrimonial. Cada parella és un 
món propi, però ajuda el contrast.
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Dinou testimonis

Dinou parelles cristianes ens parlen del seu matrimoni. 
Són gent de diverses edats, llocs i situacions, amb molts 
anys de vida matrimonial o amb pocs. Cada parella ens 
ho explica a la seva manera, ressaltant aquest o aquell 
aspecte, posant més èmfasi en un o altre dels elements que 
configuren la vida. Hi surten els projectes i les il·lusions, 
els esforços i els compromisos, les dificultats i els dolors. 
Fins i tot en un dels casos, un dels membres de la parella 
ha mort, encara jove, després d’haver-nos enviat el seu 
escrit. I hi surt també, naturalment, la fe, present al cor 
del camí, i Jesús que il.lumina i empeny els passos dels 
qui creuen en ell.

I no cal dir res més, en aquesta presentació. Simplement, 
convidar a resseguir aquestes pàgines i convidar també, 
potser, a totes les parelles que les llegeixin, a asseure’s i a 
pensar com el formularien, el seu propi testimoni de vida 
matrimonial: pot ser un bona manera de créixer en l’amor 
i en la fe.

Només, per acabar, una petita explicació sobre l’ordre en 
què apareixen les signatures i els escrits. Hem volgut que 
fos del tot arbitrari, i per això a cada escrit la col·locació 
de marit i muller és segons l’ordre alfabètic del cognom, i 
la col·locació de les diverses aportacions és també segons 
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l’ordre alfabètic del cognom del primer dels signants. Per 
posar en un mateix nivell totes les persones i tots els testi-
monis. Perquè de tots podem aprendre per igual.
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Respecte, diàleg, escolta

Fa vint-i-dos anys que ens vam casar amb tota la nostra 
il·lusió i alegria. Va ser el 25 de juliol de 1976. Els projectes 
de futur que teníem aleshores, alguns es van acomplint. 

Al cap d’any i mig de casats va arribar la nostra primera 
filla (Rut). L’embaràs va ser viscut amb gran il·lusió i 
compartit per tots dos. La il·lusió de tota parella és viure 
l’amor que en ells s’ha creat.

En els nostres primers anys vam haver de polir les irregu-
laritats que hi havia entre nosaltres, amb molt d’afecte, 
paciència i reflexió per a poder compenetrar-se bé. (En 
aquests moments les maneres i els costums de les nostres 
respectives cases paternes encara eren prsents).

Les nostres il·lusions més grans van començar a centrar-se 
en la gestació i el naixement dels nostres fills: el primer, 
per ser primer; nosaltres, la novetat de ser pares. El segon 
va venir al cap de tres anys. Tots dos han estat una bene-
dicció de Déu.

L’educació i la repsonsabilitat dels fills. En la nostra vida 
de parella, aquest ha estat un tema molt important. Des 
de petits els hem anat inculcant una educació de cara a la 
nostra vida cristiana, el respecte pels altres, i, alhora, els 
hem anat inculcant les seves responsabilitats, tant en els 
estudis com en els seus compromisos en la vida social. En 
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aquest punt, com sol passar, hem tingut com a parella les 
nostres friccions, perquè un és més “tou” que l’altre. Els 
nens ens ensenyen molt. Amb ells hem dialogat força.

Moments negres o dolorosos en la nostra vida de casats. La 
nostra filla tenia quatre anys, el nen dos. Els vam haver 
d’ingressar tots dos al mateix temps a l’hospital infantil. 
Va ser un cop molt dur que ens va agafar de sobte, per-
què no ens pensàvem que la cosa fos tan grossa (bronco-
pneumònia). Ens va costar moltes llàgrimes, però sabíem 
que era pel seu bé, i ens vam anar recuperant.

Com dèiem abans, els fills ens ensenyen. Recordem una 
anècdota amb la nostra filla. Quan vam saber la notícia 
de l’ingrés, m’hi vaig apropar, la vaig agafar de la cintura 
i li vaig dir: “T’has de quedar uns dies per a…”. No ens va 
deixar acabar la frase; em va posar el seu bracet al coll i va 
dir: “no ploris, papa, no et  preocupis per mi, jo ja cuidaré 
del meu germà”. Com ens va deixar! De pasta fullada. 
Sentíem pena i alegria, al mateix temps. Així que es van 
fent grans, els problemes creixen, però també les alegries. 

Què hem après del nostre caminar de casats. El primer que 
destacaríem: el respecte mutu. Si alguna vegada se te’n va 
de les mans, el perdó. Un altre punt important, el diàleg. 
És necessari en tot moment, però, sobretot, diàleg relaxat 
i amb serenor per a poder jutjar les coses amb un judici 
sa, sense alteracions en el to de la veu, que és quan es 
comença a produir l’espurna. L’escolta. És tan important 
saber escoltar com menjar. Quan es fa amb total atenció, 
s’observa el to de veu (fort, suau, delicat, agre, amb presses 
i un cert neguit, amb dolçor i afecte, etc.). Del més o menys 
interès que hi posi, interpretaré sense parlar. També l’estat 
d’ànim de la persona influeix en l’escolta i l’atenció que 
cal posar a cada moment.

Compromisos socials i eclesials. Per a nosaltres la fe significa 
refiar-nos del tot de Déu, confiar sempre en Ell. Esperar 
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molt del Pare a canvi de gairebé res per part nostra. Portem 
uns quants anys compromesos a la parròquia. Vivim a Le-
ganés (Madrid) des de que ens vam casar, i a la parròquia 
hi som des del 1985. Toñi és catequista, participa en un 
grup de formació cristiana, forma part del cor parroquial. 
Mestressa de casa. Jesús ha estat fins fa poc a la junta 
econòmica parroquial. Treballa a la Peugeot de Villaverde 
en torns de matí i tarda. També els nostres fills participen 
activament a la parròquia. Ella com a monitora del Centre 
Juvenil “Juvecentro”, ell en el grup de confirmació i també 
col·labora en el centre juvenil.

Per a nosaltres, aquests compromisos han suposat un canvi 
positiu en la nostra vida de fe i com a creients.

Jesús Guerrero (1952)
Toñi Muñoz (1952)

Casats el 1976




