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Elena Gadel i Xavi Duch
INTÈRPRETS D’«EL PETIT PRÍNCEP»

«Llàcer i Guix formen
un equip singular, que
funciona a la perfecció»

Elena Gadel i Xavi Duch són dos
des intèrprets del repartiment d’El
Petit Príncep. A l’obra, Gadel dóna
vida a la Rosa, un personatge que
Duch i la cantant i actriu barceloni-
na coincideixen a descriure com
una «noia malcriada, amb molt mal
geni». «Un bon dia, s’enfada amb el
Petit Príncep i aquest, per entendre-
la, fa un viatge espacial», explica Ga-
del. A El Petit Príncep Gadel inter-
preta dos personatges més: el fana-
ler, que cada dia encén i apaga amb
puntualitat britànica un llum que no
il·lumina a ningú, i una persona
gran. «Ho fa molt bé, l’Elena, de fa-
naler», diu Duch, rient, que afe-
geix: «Hauries de veure la fila que fa
amb la disfressa!». 

L’actor matadeperenc, amb mol-
ta experiència en el teatre musical,
fa tres personatges princi-
pals diferents a El Petit
Príncep: el Vanitós, que
es mira constantment
al mirall i ningú no
l’admira, l’Home de
negocis (el milionari
que només viu per
comptar estrelles nit i
dia) i el Geògraf, el qual,
segons Duch. A més, dóna
vida a dos personatges secun-
daris més, que segons la seva opinió,
«no tenen massa importància». 

«Sempre és un repte treballar
amb l’Àngel Llàcer», assegura Duch.
«Ho vol tot molt extrem i sempre et
demana que portis fins al límit la in-
terpretació dels personatges. Té una
manera molt autèntica de dirigir un

grup d’actors a l’escenari, un estil
que fins i tot es podria conside-

rar artesanal». Gadel coinci-
deix amb Duch, i afegeix que

l’Àngel «és molt divertit com
a director. És una persona

excel·lent». 

Un altre factor d’El Petit Príncep
que destaquen és la música. «Les
cançons del Manu Guix són precio-
ses. En Manu té la capacitat de con-
vertir qualsevol melodia en un èxit
que estaries cantant tot el dia», as-
segura Gadel. «Entre ell i l’Àngel
formen un equip singular, gairebé
una marca registrada que funciona
a la perfecció», afegeix Duch.

Treballar amb nens
Tant Gadel com Duch afirmen que
treballar amb l’actor que interpre-
ta el personatge d’El Petit Príncep
«és un plaer immens». Al llarg de la
seva carrera en el teatre musical,
Duch ha compartit escenari amb
molts nens, i explica que hi ha actors
que no volen fer-ho perquè consi-
deren que atrauen tota l’atenció del

públic. «A mi m’agrada molt i
sempre m’ho passo molt

bé», considera Duch. «Jo,
en canvi, no hi tinc tan-

ta experiència, a tre-
ballar amb nens en el
teatre. Fora dels es-
cenaris, sí que n’he
tingut (riu)», reconeix

Gadel, que actualment
està estudiant la carrera

de Magisteri d’Educació
Infantil. 

Deixar el llistó molt alt
«L’actor que ha fet de Petit Príncep
en les darreres actuacions ha deixat
el llistó molt alt», afirmen Gadel i
Duch. «Té moltes capacitats i quali-
tats interpretatives. Se sent molt
còmode dalt de l’escenari», desta-
quen. «Ha sabut adaptar-se al que li
demanava l’Àngel i s’ha superat», re-
marca Duch. «Ha estat un repte per
a tots els actors aconseguir explicar
una història des del fons de l’ànima.
Tot el que passa a El Petit Príncep és
veritat», conlcou Duch.
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L’actor i cantant
Xavi Duch
interpreta 5

personatges a «El
Petit Príncep»

CANCIONES DE NADIE
Avui, a les 23.30 h. El duet Can-

ciones de Nadie, amb llarga trajec-
tòria, inicia avui la programació mu-
sical de l’octubre a la Parrockia de
Balsareny. Demà serà el torn de la
formació barcelonina de pop psico-
dèlic Sumerio. El 10 d’octubre ac-
tuarà la banda Tarraco Surfers, lide-
rada per Joan Reig, d’Els Pets. L’o-
ferta també inclou els bagencs Ale-
xir i el grup tarragoní Versio.cat. Pa-
rrockia (Balsareny). Gratuït.

MAZONI 
Diumenge, a les 18.30 h. Jaume

Pla, àlies Mazoni (la Bisbal d’Empor-
dà, 1977), celebra els 10 anys de
l’enregistrament del seu primer disc
en català, Esgarrapada, i els cinc de
la Gira dels 31 dies. Per commemo-
rar-ho, i després de l’experiència
creativa a Arts Santa Mònica, el mú-
sic empordanès torna a la carretera
amb Totes les històries que hem
viscut, acompanyat per la seva ban-
da al complet. Sala Gran del Casal
de Calaf. Entrades: 11 euros (9
euros per als socis).

CÈLIA PALLÍ
Avui, a les 230 h. Els concerts

de Músiques de butxaca organit-
zats per l’Ateneu Igualadí tornen
amb el seu habitual to intimista,
que aplega músics i públic dalt de
l’escenari. Encetarà la programació
Cèlia Pallí, cantant i compositora ca-
talana establerta al Canadà, on ha
estat vocalista de Nelly Furtado.
Presenta el disc I’ll be fine. Escena-
ri del Teatre Municipal l’Ateneu
(Igualada). Entrades: 12 euros
(inclou concert i consumició); 10
euros, amb descompte.





MÉS PROPOSTES

A la inversa. Si la presentació de
Viatges i flors la van fer al Kursaal
acompanyats d’un bon grapat de
convidats, diumenge, el duet ba-
genc Jo Jet i Maria Ribot tanca el
cercle despullat. És a dir, ells i la
seva «essència», guitarra i veu.
Serà el seixantè i últim concert
d’una gira que, com tot ésser viu,
neix i mor. Viatges i flors va irrom-
pre amb la primavera, va passar per
l’estiu i la tardor i ara ha arribat al
seu hivern. L’estació que convida a
l’adéu. I arribat el moment, «volem
tancar Viatges i flors a Manresa»,
explica Jo Jet. A la sala El Sielu.

Què ha passat des del març del
2014?. «Que hem après molt», diu
Jo Jet; «hem vist com el projecte
creixia en mans de la gent», sub-

ratlla Maria Ribot. Un punt d’in-
flexió ha estat la participació al
Mercat de Música Viva de Vic:
«era l’off però arribar allí volia dir
que algú s’havia adonat que exis-
tíem», diu Jo Jet. Però l’abans i el
després per al duet, expliquen, va
ser els concerts a Mallorca: «vam
connectar i va començar a créixer
artísticament», explica Ribot. 

El duet s’acomiadarà del pú-
blic repassant les cançons d’un
disc que sempre ha tingut al voltant
«valors afegits»: el llibret, que a més
d’incloure les dotze composicions
originals recollia dotze històries lli-
gades a les cançons; unes portades
que han anat canviant d’estació (de
la primavera a l’hivern) i uns vídeos
on s’explicava tot aquest procés. I
és que Jo Jet i Maria Ribot, que fan
de la transparència de les seves
veus l’acompanyant ideal d’una lí-
rica paisatgística, s’acomiadaran
fins la propera. Amb plans de fu-
tur com a duet, això sí. 

Primer: descansar uns mesos; i,
segon, començar a gravar un nou
disc: «el disc és la prioritat». I ho

afronten amb la  «tranquil·litat de
saber que de cançons, en tenim».
Intentaran, diuen, «treballar més
els temes abans d’entrar a l’estudi»
i proposaran un so «més rítmic i
més jocs de veus». Però amb Jo Jet
i Maria Ribot sempre hi ha alguna
cosa més. Si en el seu debut com a
duet van llençar el llibre-CD, per a
nou projecte la intenció és reunir
un «equip creatiu» a partir del
qual sorgeixin idees. La proposta ja
l’han llençat a les xarxes socials. I
quan tinguin l’equip? «Farem una
tancada de 7 o 10 dies... i a veure
què surt!», diu Jo Jet. 

I tornaran al micromecenatge
que tan bons resultats els va donar
amb Viatges i flors. Diuen que han
après «a confiar en nosaltres i en la
gent. Tenim sort». Ara, asseguren,
ells són la seva prioritat.
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L’hivern de «Viatges i flors
El duet bagenc acomiada el seu treball de debut amb un concert al Sielu

EL CONCERT

Lloc: El Sielu (Plaça Valldaura, 1). Manresa.
Dia: diumenge, a les 19 h. Entrades: 5
euros anticipada; 8 a taquilla. Venda: a
taquilla i per Internet (http://www.elsielu.com)

Jo Jet i Maria Ribot

Jo Jet i Maria Ribot

Jo Jet i Maria Ribot repassaran
les cançons de «Viatges i
flors» i explicaran quins són
els seus plans de futur

Jo Jet i Maria Ribot celebren diumenge el concert seixanta, que serà, també, el darrer de la gira

ARXIU/EUDALD REDÓ


