BODA A SANT MAGÍ
Xavier Lleonart i Sílvia Benet

El dia 28 d' abril de 2007 va ser un gran
dia per a nosaltres: varem celebrar la
nostra boda! 1 potser el que va ser més
especial és que ens vam poder casar a
1' església de Sant Magí.
Tothom ja sap que l'església no és
massa gran i potser no esta en el millar
estat de conservació, pero nosaltres teníem
molt ciar que ens volíem casar alla, per la
vinculació i el sentiment especial que
tenim amb la Festa.
El que ens va costar més, va ser
convencer al Rector per a que ens deixés
celebrar la cerimonia en aquesta església,
pero després de varies reunions, finalment
ho vam aconseguir; el més important ja
ho teníem resolt!
Després, ens posarem a acondicionar
1' església: una mica de pintura no fa mal!,
jaque feia aproximadament uns 26 anys
que no s'havia pintat i fins i tot havia
caigut 1' arrebossat d' algunes de les parets.
Dones així ho varem fer: primer només
volíem arreglar el que estava pitjor, pero
al final vam acabar pintant 1' interior de
l'església fins a uns 3 metres d'al~ada. Tot
s'ha de dir, la pintura ens la va regalar el
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N ando de Brico lndus, i la Victoria Fusté,
laMa. José Urbano i el Serafín Gutiérrez
ens van ajudar a pintar l'església. La
Matilde Capdevila ens va fer el cortinatge
que hi ha darrera la imatge del Sant Crist,
la Conxita Barangua (mare del nuvi) ens
va fer les tovalles de ganxet de 1' altar, el
Mingo Benet (pare de la núvia) ens va fer
de paleta, el Josep Mas va canviar els
endolls en mal estat i el Joan Cinca (ACS)
ens va donar el recipient de vidre per a
substituir el trencat que hi havia a la llantia
de 1' altar. 1 entre tots varem acabar fent
molt!
El dia de la boda els ve'ins del barri
van penjar la vela, i així vam poder
col·locar les cadires que ens va deixar
1' Ajun-tament a la placeta i dins 1' església.
La llum ens la va cedir el Magí Torres, els
altaveus i el faristol per a les lectures ens
els va deixar el Joan Riu, i el capella va
ésser Mossen Eduard Ribera, que ens va
fer una cerimonia molt distesa i bonica.
El dia de la boda hi havia previsió de
pluja, pero cree que Sant Magí va estar a
l'aguait i va aguantar la pluja fins queja
estavem al restaurant... !!!
Sempre hem tingut una gran estimació
perla Festa i per 1' església de Sant Magí,
i poder celebrar allí la nostra boda, era una
gran il·lusió pera nosaltres. El que sí hem
pogut comprovar és que si 1' església
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Acondicionant la capella.

s'utilitzés més vegades durant l'any, no
es deteriorarla tant. La nostra ha estat, si
no ens falla la memoria, la cinquena boda
que s' ha celebrat al' església de Sant Magí
en els últims 40 anys. Ara que esta
rnínimament acondicionada... , parelles, a
•
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veure s1• us ammeu
......
Amb aquestes ratlles, volem agrair tota
la col·laboració de la gent del barri i a
tothom que hagi fet possible que
poguéssim realitzar la nostra boda a
l' església de Sant Magí.
Gracies de tot cor.
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