PROTOCOL DE CASAMENT CIVIL
BENVINGUDA

En arribar els nuvis, o bé quan el nuvi espera i arriba la núvia, tothom es posarà
dempeus. El nuvi se situarà, mirant des del públic, a l’esquerra i, la núvia a la dreta
(opcional).
Música (optativa)
L’alcalde comença amb aquestes paraules:
Benvinguts, nuvis, familiars i amics, a la celebració del casament de ...... i de .......
(petita pausa)
....... (nom de la núvia), ....... (nom del nuvi). Avui, ho sabeu prou bé, és un dia
important. Un dia en el que feu públic i institucionalitzeu el compromís d’estimar-vos.
Però què vol dir estimar?
Estimar en primer lloc significa acceptar. Acceptar l’altra persona tal com és. Acceptar
el seu caràcter, la seva manera de pensar.
Estimar significa tenir confiança, i també saber perdonar.
Estimar significa mantenir la il·lusió. Començar cada dia com si fos l’únic, perquè l’ahir
ja no hi és i el demà, ja es veurà.
Estimar significa compartir cada moment de la vida, sense caure en la temptació de
compartir només alguns moments i allunyar-te en d’altres. Per compartir es necessita
temps. Temps per estimar, per contemplar, per somiar, per estar junts, per estar sols.
Si això és estimar, feu doncs, que el respecte, la confiança i la generositat siguin els
valors que impregnin l’amor que guiï les vostres vides.
(Altres paraules, de collita pròpia, si s’escau)
CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI
L’alcalde diu:
Ens disposem ara a començar l’acte del casament llegint els articles del Codi civil, de
la Constitució Espanyola i de la Declaració Universal dels Drets Humans de la Carta
de les Nacions Unides que recullen els drets i deures dels contraents en el matrimoni.
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Abans de llegir-los, però, serà bo que recordem que celebrem aquest acte solemne a
iniciativa vostra; que el compromís públic que tot seguit contraureu l’exerciu amb tota
llibertat, plenament conscients de la significació i de les implicacions que conté i
coneixent els drets i els deures que us pertocaran com a parella legalment constituïda.
El matrimoni no és una estructura de poder en virtut de la qual l’un posseeix l’altre,
sinó una aliança entre iguals, que es comprometen públicament a fer vida en comú i a
ajudar-se i ser fidels (que vol dir decidits a mantenir forta i viva la parella) però també
a respectar-se l’un a l’altre com a persones i com a ciutadans.
Comencem per l’article 16è de la Declaració Universal del Drets Humans:
“Els homes i les dones -diu l’apartat primer- a partir de l’edat núbil, tenen dret,
sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i
fundar una família. Tots dos membres tindran els mateixos drets pel que fa al
matrimoni, mentre duri, i també en el supòsit que es dissolgui”.
“El matrimoni -continua el segon apartat- només pot contreure’s si els futurs
esposos hi consenten amb plena llibertat”.
“La família -acaba dient el tercer apartat- és l’element natural i fonamental de la
societat i té dret a la protecció de la societat i de l’Estat”.
També la Constitució fa, naturalment, referència al matrimoni. En l’article 32è, que
resumeix de manera molt precisa les idees bàsiques de llibertat i igualtat de què
estem parlant, es diu:
“L’home i la dona tenen dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica”.
I finalment, és important, per altre part, que conegueu alguns articles del Codi Civil,
que regulen els drets i els deures dels contraents:
Article 66: “Els cònjuges són iguals pel que fa als seus drets i els seus deures”.
Article 67: “Cal que es respectin, s’ajudin mútuament i que actuïn en interès de la
família”.
Article 68: “Tenen l’obligació de viure junts, mantenir-se fidels i assistir-se
mútuament”.
Aquests són, per tant, els compromisos que adopteu, no solament l’un davant l’altre,
sinó tots dos davant la comunitat social que jo represento.
Música (optativa)
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Llegida aquesta part legal, voldria tornar a parlar de l’amor. Les lleis no en parlen, però
és la base de la vostra relació, el que us ha unit i el que us mantindrà units. Per això,
vull compartir amb vosaltres el poema “Dona’m la mà” de Joan Salvat-Papasseit, que
crec defineix l’essència del viatge sense destí que ara inicieu:
Dóna'm la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.
Les barques llunyes i les de la sorra
prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l'esguard lent del copsador distret.
Dóna'm la mà i arrecera la galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu
ens portaran la salabror que amara,
a l'amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d'amar.
Dóna'm la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.
Lectures (optatives: 1, 2, 3...)
Cerimònia del casament
(Es requereix la presència de 2 testimonis, que se situaran a cada costat de la taula,
mirant als nuvis i al públic)
L’alcalde diu:
Llegits els vostres drets i deures, passarem a la part més emblemàtica d’aquesta
cerimònia que és el donar el vostre consentiment a contraure matrimoni. Ara, doncs, si
lliurement ho decidiu, us constituireu en marit i muller. Si us plau, poseu-vos drets:
..... , consents a contraure matrimoni amb ..... i ho fas efectivament i lliurament en
aquest acte?
Sí, ho vull (resposta del nuvi)
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...... , consents a contraure matrimoni amb ..... i ho fas efectivament i lliurament en
aquest acte ?
Sí, ho vull (resposta de la núvia)
Intercanvi d’anells
Com a símbol de la vostra unió, us intercanviareu els anells.
Abans voldria deixar clar, que l’anell, per cap dels dos, no és una cadena d’esclavitud
o de submissió. Els anells són el símbol del vostre pacte de companyia i un íntim
compromís d’ajuda i lleialtat. Un símbol, rodó, sense principi ni fi, etern com el vostre
amor.
Podeu posar-vos els anells.
(L’alcalde indica als nuvis que es col·loquin els anells. El nuvi col.loca l’anell al dit
anular de la mà esquerra de la núvia i, si no proposa un text personal, pot dir):
....., aquest anell és el símbol del meu amor i del meu compromís amb tu.
(la núvia col.loca l’anell al dit anular de la mà esquerra del nuvi i, si no proposa una
fórmula personal, pot dir):
...., amb aquest anell et faig promesa del meu respecte i estimació

Confirmació del casament:
Atesa la manifestació lliure i espontània que heu fet de la vostra voluntat de contraure
matrimoni i per l’autoritat que m’ha estat legalment conferida, us declaro units en
matrimoni, i per tant, marit i muller.
Podeu fer-vos un petó
Música (optativa)
(l’alcalde indica als nuvis que signin l’acte de matrimoni. A continuació ho faran els
testimonis i, finalment, signarà el propi alcalde)
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