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Aquest és un Nadal de musicals a Barcelona. N'hi ha de gran i petit format, per triar i remenar.
Però us volem parlar de Cinc, una proposta musical pensada per alegrar les festes a tota la
família. "Es un musical que explica una història creada deixant-se portar per les mateixes cançons.
Parla de cinc actors/cantants que voldrien fer un gran musical en un gran escenari de veritat i no
paren mai de presentar-se a càstings. Parla de tots els camins per on passen, el que es troben en
el recorregut, els seus amors, desenganys, illusions, els nervis, la desillusió de que, al final,
s'emporta el paper el teu amic... L'etern Via Crucis de molta gent amb talent que persegueix un
somni i no sempre té la sort d'assolir", exposa David Pintó, director escènic de l'espectacle.

La història de la companyia no és ben bé la mateixa: els cinc intèrprets, Sylvia Parejo, Judith
Tobella, Laura Daza, Jan Forrellat i Marc Flynn sí que són cantants de musicals i de gran format.
Però són amics, es van conèixer a l'escola i tenien ganes de fer algun projecte junts, el seu propi
espectacle. Parlen amb Marc Sambola, "reconegut especialista en transformar temes antics en
cançons contemporànies d'una manera innovadora" per encarregar-li la direcció musical.
Escollirien temes de musicals de tots els temps, alguns del mateix compositor i d'altres del mateix
tema. Es tractava d'explicar una història construïda amb els temes cosits i sense paraules.

El resultat és un recorregut musical, en un cert ordre cronològic, amb molta varietat de colors i
textures de veus. Hi ha solos, duets, cant coral... Entre d'altres temes canten els coneguts
Somewhere over the Rainbow, Do, re, mi... Something is coming, I Dream a dream... "Només hem
fet revisió dels clàssics, sobretot els hem tret el sucre i els hem donat la volta. Pensem que als
contemporanis, el que s'ha de fer és donar-los a conèixer. Encara no ha passat prou temps per
readaptar-los", diu Pintó. Els temes són cantats i musicats en directe per Adri Mena (guitarres) i
Berenguer Aina (percussió). Expliquen que ha desaparegut el piano: "Per aconseguir un enfoc
diferent sobre temes coneguts va millor la guitarra i la percussió que el piano, que és més
universal", diu la Laura. Tots els temes són en català, la majoria traduïts expressament per a
l'ocasió per David Pintó, excepte I'm a star, de Marc Gómez i alguns recuperats de la Nit de
musicals, del Grec 2015. No hi ha coreografia ni text, però puntualitzen que no és un concert.

Marc Vilavella ha fet l'assistència a la direcció tant en el cant com en la interpretació. "Estem molt
contents de tot l'equip que hi ha participat, tothom hi ha aportat coses, tothom hi ha posat la pell",
assegura Pintó. També els han ajudat Lazzigags Produccions.

Als cinc actors, que han posat el nom de Cinc a l'espectacle fent referència a ells mateixos, se'ls
veu molt feliços amb la proposta: "En teníem moltes ganes! Ara veurem si va bé. Si funciona, que
em penso que si, no descartem formar una companyia i anar fent més coses de creació. Si no...
doncs continuarem fent càstings! O en farem igualment. No es pot dir que no a res, però en
aquests moments ens sentim realitzats per haver buscar una petita felicitat personal: la de fer una
cosa de creació amb els teus amics," diu el Jan.

L'espectacle es representa a dues bandes i, segons Pintó: "el teatre musical és ideal per al Nadal.
I aquest no és gens depriment, l'hem fet a partir de les ganes de compartir cançons que ens
agraden i que el públic reconeixerà. És xulo que hi hagi tants musicals a la ciutat, que el públic en
surti content d'un i tingui ganes de veure'n un altre!"



De moment, hi seran fins al 24 de gener i els divendres, dissabtes i diumenges faran sessió doble,
amb funció de tarda. Cinc té una durada de 1 h i... cinc minuts!


