
Anavaper amestra i de sobte estava a sobred’un
escenari, enlluernantmigEspanya amb la seva veu.
Depetita, ElenaGadel (Barcelona, 1982)posava les
sevesnines enfila, davantd’unapissarra. I els en-
senyava a llegir i les renyava si es despistaven. “Era
moltmanaire!”.Cantar, tambécantava, a tot arreu,
sempre estava fent l’enze i noho feiamalament.
Peròni li haviapassat pel capdedicar-se a aquest
art. “Aixòemvavenir després, comunregal de la
vida”, recorda.

Aquestanoiade rínxols negres i sang andalusa
cantava gospel enuncor a l’institut “comahobby”.

Delicada
Lasevamareésde
Granada. I aella el
flamencsempre l’ha
atretmolt. “Sónarrels
i ànima”, assegura.Tot
i això,mainos’havia
atrevit autilitzar-
lopercantar.Fins
quevacomençara
gestaraquestúltim
àlbum,Delicada. “Em
vaigplantejarquesi

m’agradava tant, si
l’escoltava sempre,per
quènodemostrar-ho
quancantava?
Iara totes lesversions
que faigdeLa llorona,
deJoanBaez, lespasso
peraquest sedàs.
Im’hopassogenial.
Emsentomolt
còmoda fentaquella
músicaquesento
bonica”.

TextCristina Sáez
FotosMaiteCruz
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Assegura Gadel que no reco-
mana a ningú viure ambella
mentre està fent unmusical.
Imolt seriosa explica: “No
parlo, segueixo una discipli-

LAPROVA
DELMUSICAL

namolt dura; tot el dia estic
a base d’infusions per a la
veu, bafs, amb lamanteta a
sobre. Cantar en unmusical
ésmolt bonic peròmolt

cansat, perquè sovint tenim
dues sessions unmateix dia.
Quedo esgotada. Així que ni
puc sortir. És funció i a casa. I
així elsmesos que duri”.

Pioneraa ‘OperaciónTriunfo’, compagina la carreracomacantautoraamb
elsmusicals.Va ser laRizzoa ‘Grease’, i araprepara laRosaa ‘ElPetitPríncep’

LESESPELMES
D’ELENAGADEL

Finsque les amigues li van insistir tant perquèes
presentés aun famós concursde la tele que al final
va accedir, “unamicaperprovar, sensepensar re-
almentdedebòquem’agafarien”. I aixòque llavors
“ja escrivia lesmeves cançons, peròno leshavia
ensenyat, perquènocreiamassa enmi”. I tant que
hi va entrar. I aquella experiència li va canviar la
vida radicalment.

Desd’aleshores,Gadel ha gravat quatre àlbums,
l’últim,Delicada. I ha entrat en l’universdels
musicals.Hadonat vida a laBlancadeMar i cel, un
muntatgedeDagollDagom, i a laRizzodeGrease.

TambéhapreparatElPetit Príncep, sota les ordres
d’ÀngelLlàcer.

“Tot el queheaprès enelsmusicals emserveix
per alsmeus concerts. Enelsmusicals –explica la
cantant–hasde sentir les paraules quedius. I és
alguna cosaque sempre intento en lesmeves can-
çons, explicarunahistòria, ambcosespersonals
quem’hanpassat, que arribi a la gent”.

I des queesdedica a lamúsica, diu, està sovint
envoltadademolta gent queni coneix, per la qual
cosa valoramolt tenir unmomentper a ella i poder

dedicar-se a la lectura, a compondre, a veure la tele,
a simplement estar. “Sócmolt casolana,m’agra-
damolt ser a casa, i quanhi sóc, emvedegust
trobar-m’hi bé”. Per això, explica, té col·locades
espelmesper tot arreu, perquè la seva llum li resul-
ta acollidora.Els amicsho saben i n’hi regalende
totamena i colors.Algunes sónmolt curioses, com
unadenegra grossa en formadeclaude sol. “Abans
emfeiapor estar sola i en canvi ara ésunade les
coses quemés agraeixo.M’agrada arribar a casa,
preparar-meun te i poder gaudir d’unbon llibre o
simplement veure la tele envoltadade la calidesa
de lesflamesde les espelmes”.s
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