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Elena Gadel, actriu i cantant

La Vanguardia

Creus que estaràs a l´altura en el treball que va fer l´Àngels Gonyalons ara fa 15 anys a l´obra de
teatre Mar i Cel (Mar Barba / Riudellots de la Selva)
Puc dir que hi estic totalment entregada, en cos i ànima, per estar a l´altura, i crec que ho estic
aconseguint.

T´havia passat mai pel cap que fairies de protagonista en un musical? (Redmoon1379)
Sempre m´han encantat els musicals. De fet la meva pel·lícula preferida és Grease…Però d´aquí a
protagonitzar-ne un i d´aquestes dimensions…no.

Saps la popularitat que té aquesta obra? (Elena Poch/Badalona)
Sóc conscient que aquesta obra va tenir un gran èxit el 1988 i ens ha de servir com a quelcom positiu,
tant per als actors que vénen de nou com per als que repeteixen.

Quina és la teva escena preferida de l´obra? (Isabel Noguera / Reus)
N´hi ha tantes que no ho sabria dir…però em sento molt còmoda en les que comparteixo escenari amb
Carlos Gramaje, segurament perquè són les més tendres.

Has deixat aparcada la teva professió com a cantant? (Meritxell Salas / Constantí)
No en aquesta obra canto força i la meva idea és no deixar mai de cantar, és el que més m´agrada fer.

Què ha passat amb el grup Lunae? (Toni Massagué / Figueres)
Les meves companyes de Lunae continuen treballant, però de moment jo no puc anar amb elles perquè
els assajos de l´obra m´ocupen tot el dia.

Qui era el teu millor amic/ga a l´Acadèmia? (Lluís Domínguez / Lleida)
Potser la Beth o el Manuel. I ja fora, cadascú fa el seu camí peò entere tots tenim molt bon rotllo.

Consideres Bisbal el millor artista OT? Quins artistes admires més de l´Acadèmia? (Laura Mas)
Per destacar no s´és més bo, però el David reuneix moltes qualitats. Personalment admiro en Manuel i
la Vega que tenen les idees clares i els seus treballs arriben al cor.

Penses que després de totes les edicions que se n´han fet OT pot continuar funcionant? (Laia
Soler ( La Garriga)
Evidentment, OT té un format que agrada. Hi ha molta gent que treballa molt perquè funcioni a la
perfecció i jo crec que quan les coses es fan amb amor, surten.
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