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?El petó més reivindicatiu del
Casament a Pagès
Una foto a Instagram posa a debat la possibilitat d'un enllaç entre una parella
homosexual a la tradicional festa de Ripoll

Les dues noies, davant del monestir de Ripoll | Marina Prat

?Avui hem anat a la Festa de la llana i Casament a Pagès que se celebra cada any a Ripoll.
Primer de tot vull felicitar als nuvis la Natàlia i en Jordi i agrair poder compartir un dia tant bonic.
I aprofitant que ahir era el dia mundial contra la Lgtbi fòbia... M'agradaria fer una reflexió.
De petita sempre havia dit que de gran em voldria casar per aquesta festa. Ara que sóc gran no
tinc clar si el dia que em vulgui casar ho podré fer en aquesta festa que tant m'agrada...
Penso que les tradicions són boniques, i s'han de cuidar, però també penso que s'han d'adaptar i
millorar en tot allò que no fèiem bé i que ara fem millor. La cultura és viva, l'amor és lliure...
Desitjo que ben aviat veiem un Casament a Pagès amb dues noies o amb dos nois com a
protagonistes?.
És la profunda i sincera reflexió de Marina Prat, una cantautora ripollesa de 26 anys, al voltant de la
possibilitat que hi hagi un enllaç homosexual a la tradicional festa del Casament a Pagès de
Ripoll, que enguany es va celebrar el diumenge 19 de maig.
La Marina ho ha publicat a Instagram, amb una foto que no deixa indiferent a ningú: hi apareix
ella fent-se un petó amb la seva parella, al davant del monestir de Ripoll. Totes dues van vestides
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de manera tradicional. La fotografia ha tingut un gran nombre de ?m'agrades? i molts comentaris.

Ver esta publicación en Instagram

Avui hem anat a la festa de la llana i casament a Pagès que es celebra cada any a Ripoll. Primer
de tot vull felicitar als nuvis la Natàlia i en Jordi i agrair poder compartir un dia tant bonic. . . I
aprofitant que ahir era el dia mundial contra la Lgtbi fòbia... M'agradaria fer una reflexió. De petita
sempre havia dit que de gran em voldria casar per aquesta festa. Ara que sóc gran no tinc clar si
el dia que em vulgui casar ho podré fer en aquesta festa que tant m'agrada... . . Penso que les
tradicions són boniques, i s'han de cuidar, però també penso que s'han d'adaptar i millorar en tot allò
que no fèiem bé i que ara fem millor. La cultura és viva, l'amor és lliure... . . Desitjo que ben
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aviat veiem un casament a Pagès amb dues noies o amb dos nois com a protagonistes. . . .
#loveislove #lgtbi #gaycouple #love #tradicions #catalunya #traditions #gay #lesbian #lgtbiq
#instagay #instalove #instapic #live #loveyou #bressoldecatalunya #bressol #ripoll #picoftheday
#les #lesbiancouple #instagood #instalesbians #kiss #catalan #llibertat #liberty

Una publicación compartida de Marina Prat ?? ? (@marinapratmusica) el 19 May, 2019 a las 7:27
PDT
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