La revista de les núvies catalanes

casarseacatalunya.cat

Any 24 · Nº 52
HIVERN 2020

NÚVIA
Tendències
del 2020
BELLESA

El tractament

perfecte

FESTA

Una bossa,
un vestit
BANQUETS

Com escollir
el millor
restaurant

Un casament ideal

LES CLAUS PER A FER-HO REALITAT

4’95€

Diari de boda

Cédric & Mireia

inspiració hindú
Aquesta parella no
ha pogut esperar al
dia del seu enllaç
per vestir-se de
gala i demostrar-se
el seu amor en un
ambient màgic.
Fotografies: Dami Sáez
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Diari de boda
Ell és CédriC sorhaindo, reconegut jugador d'handbol del FC Barcelona Intersport de nacionalitat francesa i ella, Mireia Losada, la seva parella, espanyola de
naixement. Actualment els dos viuen plegats a Catalunya.
Fa poc, en Cédric i la Mireia han decidit fer el pas més important de les seves vides i porten ja uns mesos imaginant
com serà la seva boda ideal.
Tenen data pel 2021, però ja se sap que tota antelació pels
preparatius és poca i ja han pogut gaudir d’una sessió de
fotos orientativa en la que poder veure materialitzades les
seves idees pel gran dia. Si res tenen clar, és que no voldran
una boda qualsevol, volen crear un ambient diferent i ple de
màgia, en el qual es respiri la química i l'amor que els uneix.
Van pensar diverses possibilitats, i finalment l'escollida ha estat celebrar una boda hindú, perquè... qui no
ha somiat mai en la misticitat i l'exotisme de l'Índia?
En aquest shooting la fusió entre el paisatge local i els aires
internacionals era innegable. La masia catalana Ca n'Alzina
aportava el toc tradicional i rural, de natura i d'entorn familiar, proper i ple de caliu. Els contrastos culturals entre l'ambient casolà de l'entorn i els salvatges colors vius, fora de resultar
inconnex, creen el context perfecte, únic i personal, dedicat a
ells i inspirat exclusivament en la seva història d'amor.
Si res queda demostrat amb aquesta posada en escena, és
que no cal un llarg viatge al Taj Majal per reviure els colors i
l'encant de la música indostaní. La wedding and travel agency
Boda y Miel ha aconseguit, organitzant aquesta sessió de
fotografies per la parella, traslladar-los a l'orient mitjà i
apropar-los fins a Catalunya un ampli ventall de sensacions
hindús. La wedding planner Mery Merino, especialitzada en
casaments de destinació, ha materialitzat el que ben bé podria ser un somni, amb el que comporta entendre i fusionar cultures. El resultat parla per sí mateix: tot un èxit.
Una de les coses que ja tenen preparades són les invitacions
i el menú que la dissenyadora Ladybirdyana ha il·lustrat amb
aquarel·les creant per la parella un disseny únic, delicat i molt
personal, que conté en un únic paper tota la il·lusió que la Mireia i el Cédric han posat en la preparació del seu dia.

Els contrastos culturals
EntrE l'ambiEnt casolà i
Els colors vius crEavEn El
contExt pErfEctE
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Diari de boda

Dami Sáez, el fotògraf, juntament amb el videògraf
San Marino Films, anaven donant indicacions a la parella dels llocs on posar-se, però no ha calgut cap directriu postural o d'actitud. Tot i la presència de la
càmera, els nuvis es mostraven del tot naturals: Es miraven, s'abraçaven i lluïen tan emocionats com si fes un
parell de mesos que haguessin començat la relació.
Com saben que durant el seu dia no podran faltar els dolços per ensucrar la jornada, damunt les taules hi havia un
munt de delícies a l'abast proposades per The hayati bakery,
exposades en un escenari oferit per Hikayat Events, que
també va proporcionar el suport on s'exposaven els dolços.
El nuvi es veia molt elegant, i es mostrava a la vegada emocionat per viure la posada en escena d'un dia que anhela
amb molta il·lusió i compromès amb el reportatge però
sense perdre la calidesa i la connexió amb la seva promesa:
en cap moment fingia. Els nuvis es limitaven a estar junts i
parlaven i somreien com ho fan a casa, al carrer... com ho
faran el dia del casament i durant la resta de la seva vida.
Pel gran dia, ell ha escollit un vestit de nuvi de Xeviot,
confeccionat a mida especialment per a l'ocasió, amb un
estampat ètnic molt encertat.
La Mireia estava espectacular, enamorada i amb un somriure d'orella a orella que ho resumia tot sense paraules. Tots
els detalls i decoracions eren tal com ho havien imaginat. El
seu vestit, comprat a Yosemite Bridal, serà de la prestigiosa
firma Demetrios. Les delicades puntes recorren els braços
i el tors de la núvia, esdevenint el punt diferencial del vestit
que contrasta amb la senzillesa de la faldilla.
El toc especial eren les joies en forma de corona, que decoraven el seu cabell, i les arracades, ambdós complements
plens d’estrelles i brillants firmats per Berta Miró. La Mireia, per portar la inspiració hindú també a la seva pell, va fer
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COL·LABORACIONS
organització i direcció: boda y miel Wedding
and travel agency
localització: masia ca n’alzina d'Espai
Gastronomia
fotografia: Dami sáez
vídeo: sanmarino films
taula de dolços: the Hayati bakery
Decoració floral: Garciflors
material de decoració boda:
Hikayat Events
material de decoració hindú:
mabrouka Events

utillatge i mobiliari: aH rental
tocats i joies: berta miró
il·lustració i disseny gràfic: ladybirdyana
models: cédric sorhaindo i mireia losada
vestit de núvia: Yosemite bridal
(Demetrios)
vestit de nuvi: xeviot
llenceria: Kimonos de novia
Henna artist: Gipsy Henna bcn
Hair & make up: Diana Galí para GHD,
Kevin murphy, Extorsionmania y
tweezerman

brillar les seves mans amb un tatuatge temporal de henna
elaborat per Gipsy Henna Bcn.
La va pentinar Diana Galí amb productes de GHD, Kevin
Murphy, Extensionmania i Tweezerman, amb els que va
aconseguir que la protagonista lluís la seva cabellera brillant i amb més moviment que mai.
Les decoracions temàtiques de Mabrouka donaven el toc
perfecte que l'escena necessitava formant un context que
remet directament a l'Orient Llunyà. Les decoracions del
parament de les taules anaven a càrrec de AH Rental.
Les flors de Garciaflors van ser les encarregades de fer que
la màgia es notés a cada lloc on es dirigís la mirada: les
flors eren la peça clau d'aquesta vívida composició hindú.
Hykayat Events, juntament amb Garciflors, son els responsables del magnífic altar en tons taronja i fúcsia.
En aquesta sessió de fotos hem pogut veure un breu tast de
la fantasia amb què en Cédric i la Mireia celebraran el seu
casament. L’arc de l’altar serà el marc perfecte per aquesta
història d’amor infinita.
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