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Elena Gadel: «A 'OT' tenia més pressió que a 'Mar i cel'»

La cantant i actriu protagonitza la readaptació de l'emblemàtic musical dels Dagoll Dagom al
Teatre Nacional de Catalunya

Marta Monedero

"El musical és més actual ara que quan es va estrenar perquè s'ha posat l'èmfasi en el xoc entre
cultures i en l'auge de la violència"

Coneguda pel seu pas per la segona edició d''Operación Triunfo', aquell concurs televisiu que va
abduir mig país i va sacsejar les llistes de discos, Elena Gadel interpreta al Teatre Nacional el
paper que va popularitzar Àngels Gonyalons quan 'Mar i cel' es va estrenar l'any 1988.
Té una veu molt bonica i diuen que als assajos de Mar i cel està suant la cansalada. És jove, a punt de
fer els 22 anys, i llesta. De la intensa experiència a Operación Triunfo (OT) no en renega, però matisa
que no tot van ser flors i violes. "La sortida de l'acadèmia va ser dura, perquè no tothom està a la
mateixa altura i després de dos mesos tot canvia molt", reconeix Elena Gadel, a qui no la impressiona
ser la protagonista de la popular història de pirates teixida pels Dagoll Dagom a partir d'una de les obres
clau del Romanticisme de Guimerà, que va passar per l'adaptació de Xavier Bru de Sala i que té un dels
seus valors més eficaços en la música d'Albert Guinovart, ara del tot reorquestrada. "Es noten els canvis
-puntualitza l'artista-, sobretot en l'orquestració i en les lletres".

Com tants d'altres cantants de pop-rock, Gadel pateix una mica amb els greus. No se n'amaga, encara
que reconeix que, "per sort, a Mar i cel no n'hi ha gaires, de greus". I és que Gadel afronta els
problemes de cara. Sense fer-ne un gra massa, sap que a Internet hi havia travesses sobre qui havia
d'encarnar el paper de Blanca, la cristiana que s'enamora del jove morisc Saïd, assumit en la primera
versió de fa setze anys per Àngels Gonyalons. "He vist el muntatge en vídeo més de deu vegades i ella
ho feia a la seva manera, mentre que jo ho faré d'una altra".

Si li cal analitzar com li van els assajos, l'artista comenta que "a Mar i cel no he de competir, només
saber què faig, hi ha menys pressió que a OT, aquí es pot treballar gràcies a la tranquil·litat que
transmet el director, Joan Lluís Bozzo". Gadel s'autodefineix com una persona a qui se li treu més
rendiment quan se "l'anima", però admet que "d'altra gent ho fa millor sota pressió". Potser aquest és un
dels motius pels quals no va tenir un pas fulgurant per l'acadèmia que regia Nina, que curiosament aviat
participarà en un altre musical, Mama mia!, a Madrid. Per funcionar en un programa televisiu "hi ha uns
codis". "És important mullar-se, però jo no sóc així, em guardo més les opinions". Un cop fora de la
bombolla televisiva, en la qual va entrar perquè li interessa el programa i admirava David Bisbal, amb
qui després va fer un duet on va poder comprovar "que és un gran company, sabedor del que fa i que
s'il·lusiona per tot", Elena Gadel va treure un senzill en solitari i va formar el grup Lunae amb Tessa i
Marey, dues de les companyes del concurs. Una banda que, després de tres càstings perquè la triessin
els responsables de Mar i cel, ha hagut de deixar.

De moment, tot són lloances per a l'equip artístic de Mar i cel. Al costat de Carles Gramaje,
protagonitzarà a partir de dijous a la Sala Gran del Nacional aquest musical "que és molt més que una
història d'amor, també explica el xoc entre cultures, entre el cristianisme i l'Islam, per tant és molt més
vigent ara que quan es va estrenar" al Victòria, un teatre on tornarà al gener, després de l'estada al
teatre de la plaça de les Glòries. "En la readaptació d'ara, Bozzo ha potenciat tots els punts lligats amb
la realitat, com per exemple la violència, ell sempre posa exemples de referents actuals o de pel·lícules",
comenta l'artista que als 15 anys ja cantava per les esglésies amb Mosaufield, un grup de gospel amb el
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qual també havia freqüentat diferents locals barcelonins. El contrast és, pel cap baix, considerable.
Després de l'impacte televisiu, Gadel afronta un musical que té un cost de només 600.000 euros,
gràcies que se n'ha reciclat el vestuari i el vaixell gegant. Si no, el pressupost del musical que serveix
per celebrar a plena vela els 30 anys dels Dagoll Dagom s'hauria hagut de doblar.

Un encert decisiu
La distància temporal permet, més enllà dels arrauxaments del moment, assegurar que Mar i cel va ser
molt més que un èxit. En primer lloc, per als Dagoll Dagom, ja que mig milió d'espectadors es van
enamorar de la tràgica història de Blanca i Saïd que va estar nou mesos al Victòria per després fer gira
per l'Estat espanyol i que va situar la companyia comandada per Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa
Cisquella i Miquel Periel en l'òrbita dels grups amb imatge cosmopolita, capaços de dignificar allò que
s'anomena espectacles comecials. Però també va ser un èxit sonat per al teatre català, àvid -com en
tants altres àmbits- de trobar símbols que el representin i distingeixin. El vaixell-escenari en tres
dimensions de Mar i cel ha quedat com a icona referencial del musical català i qui més qui menys -amb
una certa edat- sap cantar alguns dels seus èpics fragments, com aquell que diu: "Les veles
s'inflaran...".

Cisquella recordava fa pocs dies que quan el van estrenar, "aquí se n'havien vist ben pocs, de musicals,
a Barcelona hi havia deu teatres, mentre que ara, per sort!, en tenim més de trenta". No han faltat les
veus crítiques que qüestionen la conveniència de reposar, tal com està el panorama escènic català, Mar
i cel en un teatre públic com el Nacional. Cisquella no amaga el cap sota l'ala i respon amb la seva
claredat habitual que "a Anglaterra els musicals aguanten setze anys i nosaltres només demanem
reposar-ne un després de setze anys". Elena Gadel també ho té clar: "Si jo fos directora artística del
Teatre Nacional, també el programaria". 

Elena Gadel ahir al migdia al vestíbul del Teatre nacional
Francesc Melcion
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