Dos vidus de Tordera, que es van
coneixer de joves, es casen als 71 anys
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.Antoni
Anfrons i Salvadora Marcó,
dos vidus de Tordera de
setanta-un anys d'edat que
es van coneixer de joves
pero que posteriorment van
perdre la relació, es van
casar ahir a 'l'església parroquial de Sant Esteve de
Tordera, després de festejar
des de l'esüu passat. Els
nuvis s'havien conegut de
joves perque tots dos treballaven a la mateixa fabrica,
pero cadascun va contraure
matrimoni per la seva banda.
L'Antoni és vidu des del
juny de I'any 1991, mentre
que la Salvadora ja fa set
anys que va perdre el marit.
L'amistat entre tots dos la
van refe,r Testiu passat
durant un~ excursió per a
jubilats en que van participar amb altres amics.
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que no pensava que a la
seva edat es tornés a casar,
pero que veient que estava
completament sol, ja que no
té cap fill, va adonar-se que
necessitava companyia. «No
m'esperava que als 71 anys
pogués trobar una dona que
m'estimés tant com la Salvadora», va dir I'Antoni. El
nuvi va afegir-hi que des
que va comen<;ar la nova
que ja estava bé vivint amb
relació, la seva vida ha . el seu fill. Pero, finalment,
millorat i que ara té una
la família ha acceptat la
bona companyia per anar a decisió de la Salvadora.
les excursions que organitza
«L'Antoni és un noi que es
l'esplai de Tordera.
porta molt bé amb mi i jo
La Salvadora té dos fills, també amb ello Estic molt
tots dos casats, i en un pri- contenta de ser amb ell i
mer moment aquests no
per aixo he decidit
entenien per que la seva
casar-me», va dir la Salvamare volía tornar-se a casar
dora. «Ens vam coneixer,
després de tants anys de ser vam comen<;ar a bailar i fins
vídua. També va trobar 1'0- aquí hem arribah>, va afeposició per part de les seves gir-hi la núvia.
germanes, que consideraven
La Salvadora és cons-

cient que a partir d'ara
comen<;ara una nova vida
per a ella. «Ara tots els
meus fills m'han donat
suport i estic molt orgullosa
d'ells», va manifestar la
núvia. La parella va explicar
que va ser l'Antoni qui va
donar el primer pas, pero
que rapidament la Salvadora va acceptar la proposta
de matrimonio «Ens hem
avingut molt i ens hem
agradat, i aixo és el principal i el més importanh>, va

comentar la parella, que
durant tot el dia va rebre
nombroses felicitacions d'amics i coneguts, i que també
va ser centre de I'atenció
d'alguns mitjans de comunicació. «Estic molt content
de com ha anat el casament.
Tothom ens ha felicitat i jo
sóc el més feli<;de tots, he
trobat la dona que em feia
falta», va manifestar l'Antoni.
L'Ápat nupcial, al qual
van assistir més de cent per-

sones, va tenir lloc al restaurant ea la Maria Pruna,
de Tordera. En el decurs
del dinar, els nuvis van
seguir les tradicions propies
de qualsevol enlla<; matrimonial: van tallar el pastís
de noces i van bailar en acabar I'apat.
L'Antoni i la Salvadora,
que viuran a Tordera, van
explicar que esperen passar
els propers anys amb tranquiHitat al costat de la seva
familia i amb bona salut.

