
PER COMENÇAR, MIL DÒLARS El grup d’estudiants de Comunicació Audiovisual de la UAB del qual forma part
Ariadna Vidal va invertir 1.200 euros en el projecte de final de carrera. «No ens importa deixar-hi diners, perquè és
el que ens agrada», diu la manresana, que ja ha guanyat 1.000 dòlars en material tècnic en un concurs d’espots
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a realització enfocada
als espots i als video-
clips. Aquesta és la fita
d’Ariadna Vidal, man-

resana de 23 anys, que ha estudiat
Comunicació Audiovisual a la UAB
i treballa en una agència de pu-
blicitat. «M’agrada el fet de crear:
tenir una idea per explicar una his-
tòria, planificar un rodatge, gravar,
muntar...», diu. Per obrir-se camí,
juntament amb un grup de com-
panys de la universitat, ha triat un
camí internacional perquè «aquí
els projectes estan més enfocats al
cinema, i per a gent més consoli-
dada». Vidal considera que el
camp que ha triat li permet «més
creativitat» i, també, que els premis
dels concursos «són més interes-
sants». Tot i que també admet que
afronta «més competència».

En el primer intent, Vidal ja ha
recollit fruits. Va tirar-se a la pisci-
na amb l’única col·laboració de
dos manresans: el seu xicot, Mar-
tí Mominó, que és informàtic; i un
amic, Nico Chymezuk, que és ad-
vocat.  Tots dos li van fer d’actors,
mentre ella plantava la càmera, la
posava a gravar, escoltava el so

amb els auriculars i aguantava un
para-sol per aconseguir bona il·lu-
minació. El repte era crear un es-
pot per a una aplicació que blo-
queja anuncis molestos per Inter-
net i amb la seva proposta va que-
dar tercera després del vot del ju-
rat. Amb el vot del públic va ser se-
gona. Tota una injecció de moral:
«si puc gairebé guanyar un concurs
internacional amb més de 70 par-
ticipants, competint amb produc-
tores semiprofessionals, amb un ví-
deo improvisat i gravat en una
tarda, i aconseguir a més que a la
gent li agradi i el comparteixi, puc
fer treballs encara més interes-
sants a mesura que vagi aprenent
i tingui noves oportunitats». I amb
premi afegit: mil dòlars (765 euros)
en material tècnic professional.

La segona temptativa ja està
realitzada i concursant a Inter-
net: el termini per votar s’acaba
avui. També hi haurà guanyador
seleccionat per un jurat en aquest
concurs que comporta realitzar un
videoclip. Segons la manresana, el
premi no és el més interessant
(una càmera de fotos), però sí el
prestigi que comporta fer un treball
per al reconegut grup de rock
Snow Patrol. Per això, Vidal, que ha
fet de becària al programa Tagsde
TV3, ha reclutat els actors Raül Fer-
ré (Rüls) i Sandra Morales (San).
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La manresana dels videoclips

EL REPORTATGE

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Ariadna Vidal, de 23 anys, s’obre pas en el món audiovisual participant en concursos d’espots i
curts musicals En el primer intent, i competint amb productores d’arreu del món, ha quedat tercera



Vidal ha estudiat Comunicació Audiovisual i treballa en una agència
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Unblock your freedom és el títol del vídeo que Ariadna Vidal ha creat per
al concurs d’AdBlock Plus, una famosa aplicació que permet bloquejar els
anuncis molestos a Internet. Amb la col·laboració de dos amics, Martí Mominó
i Nicholas Chymezuk, que fan d’actors, Vidal va gravar una història en clau de
thriller entre la carretera de Santpedor i el carrer Llibertat de Manresa, en la
qual un assetjador intenta vendre tant si com no unes pastilles a un jove
desprevingut. Li ha reportat un premi de 1.000 dòlars en material tècnic.



Escenaris manresans per bloquejar anuncis molestos

ELS PROJECTES AUDIOVISUALS
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BANDALISMES
Intèrprets: Banda Municipal de Bar-

celona i Lloll Bertran. Direcció musi-
cal: Salvador Brotons. Direcció d’es-
cena: David Pintó. � DIA: 12 de juliol. �
LLOC: Teatre Grec. Festival Grec.

a Banda Municipal de
Barcelona juntament amb
la igualadina Lloll Ber-

tran van presentar divendres pas-
sat  en l’incomparable marc del tea-
tre Grec de Barcelona el concert
teatralitzat Bandalismes sota la di-
recció escènica del prolífic actor, di-
rector i lletrista manresà David
Pintó. L’actuació presentava un he-
terogeni programa sota la direcció
musical de Salvador Brotons que
abastava peces de Brahms,  Bizet,
Falla... i la posada en escena es pre-
sentava amb moltes sorpreses.

Lloll Bertran, sota l’aparença
d’un tècnic del teatre, es feia càrrec
de la direcció de la banda davant de
l’absència o tardança de Brotons,
amb un estil fresc i divertit, desco-
brint petits secrets sobre el món de
la banda i el món de la música i
aplicant les justes pinzellades hu-
morístiques per donar un to de-
simbolt, proper, al concert. L’actriu
va desplegar la complicitat que té
i va ser capaç de dirigir la banda ba-
llant, desgranant tipus de directors
i donant mostres del poder de la ba-
tuta per als intèrprets en un ben
buscat i trobat joc entre intèrprets
musicals i ella. Finalment, Brotons
va fer acte de presència a cavall d’u-
na motocicleta per donar pas a la
ja més convencional part del con-
cert, amb petites intervencions de
l’actriu.

Bandalismes és un bon exercici
en una conjunció de concert tea-
tralitzat en el qual, possiblement,
s’hagués agraït una compensació al
llarg del seu desenvolupament en
les intervencions amb l’actriu, con-
trapesant la bona sintònia entre la
part teatral i la musical, no només
en la primera part, i donant un ben
encertat equilibri que no per aquest
motiu va restar lluïment a la vet-
llada. 

Els músics de la banda van fer un
bon exercici interpretatiu i humo-
rístic, ben seguit per Salvador Bro-
tons i liderats per la tot terreny
Bertran. Però la vetllada va ser ben
escollida, en un to amè i que acom-
panyava l’agradable nit al màgic i
especial teatre Grec.
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Ariadna Vidal ha sumat la companya Lídia Garcia en la creació del guió i la
direcció d’un videoclip per a un concurs de la banda de rock escocesa Snow
Patrol. Es presenten com a RandomFan Studio, i han tingut equip tècnic i
artístic. Han posat imatges a la cançó What if this Storm Ends, i mostren un
home en un paisatge postapocalíptic que coneix un personatge especial. Han
gravat al barri de l’Estació de Sallent i al bosc de ribera de Sant Vicenç. Fins
avui es pot votar (http://bit.ly/12TPdcS) perquè guanyin el concurs.



Sallent i Sant Vicenç per a una cançó de Snow Patrol


