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Elena Gadel, exconcursant d''OT', protagonitzarà 'Mar i cel' 

• La cantant interpretarà el paper que el 1988 va popularitzar Gonyalons

JORDI SUBIRANA

Elena Gadel, la barcelonina que va participar en la segona edició del concurs de televisió Operación
Triunfo, serà la protagonista de Mar i cel, el musical de Dagoll Dagom, inspirat en La filla del mar
(Guimerà), que la companyia reestrenarà el 21 d'octubre al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per
celebrar els seus 30 anys de carrera.

Nascuda a Barcelona el 1982 i sense experiència en teatre, Gadel interpretarà Blanca, el paper que va
popularitzar Àngels Gonyalons quan Mar i cel es va presentar el 1988. D'aquella producció repetiran
Carlos Gramaje (una altra vegada com a Saïd, l'altre protagonista), Òscar Mas i Xavier Ribera.

Anna Rosa Cisquella, productora executiva de Dagoll Dagom, nega que s'hagi buscat "un nom
mediàtic". Es van considerar diversos intèrprets, "i Gadel era qui més s'acostava al perfil", diu
Cisquella. "No hi ha tantes actrius que cantin bé per fer un primer paper", afegeix. Sobre l'elecció
de Gramaje, "un actor històric de Dagoll", Cisquella diu que és "una baula" entre les dues
produccions i que dóna vida a un personatge en el qual "l'edat no és tan important". A l'elenc també hi
figuren Carles Alexandre, Sergi Albert, Anna Argemí, Pili Capellades, Joan Català, Miquel Cobos, Isabel
de Llano, Xavier Esparrach, Joan Estebanell, Xavier Fernández, Ferran Frauca, Raül Grau, Anna
Moliner, Salva Racero, Julia Sesé i Antonio del Valle. Joan Lluís Bozzo assumeix com fa 16 anys la
direcció del muntatge.

Mar i cel, obra en la qual es reflexiona sobre el xoc cultural i religiós a partir del tràgic amor entre una
cristiana i un pirata àrab el segle XVII, serà al TNC fins al 2 de gener del 2005 (juntament amb una
exposició sobre els 30 anys de la formació i el muntatge), i tres setmanes després s'instal.larà al
Victòria. Les entrades ja són a la venda.

El musical, que va ser vist per 500.000 persones, entre aquestes 50.000 escolars, tornarà als escenaris
sense gairebé canvis. Només s'estan retocant els arranjaments d'algunes peces i petits detalls del text,
aspectes en què ja treballen Albert Guinovart i Xavier Bru de Sala, autors de la música i el llibret,
respectivament. El vaixell pirata, principal element de l'escenografia d'Isidre Prunés i Montse Amenós,
tampoc variarà, encara que s'ha tornat a pintar i s'hi ha posat un altre motor.

Un cop acabada l'estada a Barcelona, Dagoll Dagom estudia actuar en altres ciutats catalanes i la resta
de l'Estat --en castellà--, i si és possible viatjar a l'estranger. El principal problema al qual s'enfronten és
el trasllat i els elevats costos que genera el fet de sortir de gira. Es necessiten tres tràilers i dos autocars
per traslladar el material i el personal.

Muntar Mar i cel és car. Diàriament hi treballaran 50 persones entre tècnics, actors i una orquestra amb
14 músics. Des que s'iniciaran els assajos, el 16 d'agost, fins que s'estrenarà, l'obra costarà 600.000
euros. Mar i cel és una coproducció entre el grup i el TNC, encara que també hi aporten ajudes la
Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura i diverses empreses.
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La cantant Elena Gadel, el 2002 a Sant Just Desvern.
Guillermo Moliner
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