
QUE COMENCI L’ESPECTACLE! L’ARI I EN 
MIQUEL VAN CANTAR SOBRE L’ESCENARI 
‘SONG 2’ DE BLUR, MENTRE SOSTENIEN 

BENGALES DE COLORS.

A L’ARI I AL MIQUEL els agrada gaudir del moment i fer 
que cada ocasió sigui única. De manera que el seu casament 
no podia ser menys. El van celebrar a la Farinera de Sant 
Lluís, un entorn idíl·lic de l’Alt Empordà, on van gaudir del 
seu dia envoltats d’amics, familiars i festa. Molta festa. 

Mentre els nuvis es preparaven a les seves respectives habi-
tacions, la seva gent, més nerviosa que ells, no es va separar 
de la parella fins que van arribar la resta de convidats. El 
vestit de l’Ari era espectacular. Va lluir un delicat disseny 
dos peces de Jordi Anguera, combinat amb un ram de núvia 
de Phlox. En Miquel, vestit de Toni Barceló, no va decebre 
a l’hora de donar el seu toc personal lluint uns llampants 
mitjons estampats amb pinyes tropicals. L’aperitiu i el ban-
quet del càtering Sibaris es va celebrar a l’aire lliure en un 
preciós espai cuidant fins a l’últim detall. El bon gust de la 
wedding planner Miriam Escrivà, va convertir els acollidors 
jardins de la Farinera en un escenari d’inspiració mediterrà-
nia il·luminat per Kamal Events. Però, no va ser fins després 
de la posta de sol que va començar l’autèntic espectacle. Els 
nuvis van pujar sobre l’escenari amb bengales de colors per 
a cantar ‘Song 2’ de Blur acompanyats d’una banda en di-
recte. Moment de donar el tret de sortida a una nit de bona 
música amb el grup The Mortimers, karaoke i divertits mo-
viments immortalitzats per l’objectiu de Juanjo Vega Pho-
tograhy. Una boda inoblidable, diferent des del principi. 

87

Diari de boda

LOVE & ROCK 
Una boda diferent des del principi

Fotografies: Juanjo Vega Photography

Ari & Miquel
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