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L'ànima del Mediterrani, la nova
protagonista d'Estrella Damm
"Una altra manera de viure" és el tema de la nova campanya estival i ha estat
compost per Joan Dausà i interpretat per Maria Rodés

Fotograma de l'anunci d'Estrella Damm

Després d'una dècada alegrant els estius amb els seus anuncis frescos, Estrella Damm ha
decidit fer un gir de 180 graus al seu spot i centrar-lo en l'ecologisme i la defensa del mar. La
marca de cervesa ja ha presentat el primer teaser de l'anunci d'enguany, que ha deixat de banda
els rostres famosos i les històries optimistes i alegres, i ha decidit apostar per la conscienciació, la
dansa marítima i una cançó composta per Joan Dausà i interpretada per Maria Rodés.
[youtube/]https://www.youtube.com/watch?v=QvQ-hbiwjZ0
Al clip es pot veure una ballarina, que representa l'ànima del Mediterrani, submergida al mar i fent
una dansa, representant així el seu patiment per la contaminació dels mars i oceans. L'anunci és
idea original d'Oriol Villar, està realitzat per Nacho Gayán i està protagonitzat per la ballarina
canadenca Claire Friesen.
La cançó es titula "Una altra manera de viure" i és una composició original de Joan Dausà
interpretada per la magnètica veu de Maria Rodés, la primera cançó en català utilitzada per
l'esperat spot d'estiu. Estrella Damm va confiar en el cantant i compositor santfeliuenc per crear el
tema central d'aquesta campanya i ser un dels artífexs del canvi d'estil de l'spot. L'artista ha creat
una cançó ambiental amb un to profund i natural que encaixa amb el missatge de conscienciació.
Mediterràniament
Aquesta és la dotzena campanya estival que emet l'empresa catalana. La col·lecció va llançar el
tret de sortida l'any 2008 amb "Summercat" de Billie The Vision & The Dancers. A més
d'aquesta cançó, convertida en la banda sonora de molts catalans durant l'estiu, els anuncis
d'Estrella Damm s'han servit d'altres composicions originals per a l'ocasió, com "Fantastic Shine"
de Love of Lesbian o "Those Little Things" de Ramon Mirabet.
https://www.enderrock.cat/noticia/19494/anima-mediterrani-nova-protagonista-estrella-damm
Pagina 1 de 2

https://www.enderrock.cat/noticia/19494/anima-mediterrani-nova-protagonista-estrella-damm
Pagina 2 de 2

