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En avant, marche! és una curiosa proposta de teatre musical associada a una banda, que han
preparat NT Gent/ les ballets C de la B/ Frank Van Laecke, Steven Prengels i Alain Platel. Un
homenatge a les bandes que permetrà que, a Barcelona, actuï amb ells la nostra Banda Municipal.
S'installa al Teatre Lliure de Montjuïc (Sala Gran), del 10 al 12 de febrer.

"Amb aquesta proposta ens expliquen una vivència pràctica que comparteixen diversos països
europeus: la de crear bandes de música. Neix d'una idea absolutament popular, tot i que després
aquestes bandes es professionalitzin", explica Ramon Simó, director del Grec, a la presentació
d'aquest espectacle, que arriba de la ma d'una de les companyies assídues al festival i molt
aplaudides pel públic de Barcelona: Les ballets C de la B, que dirigeix Alain Platel. A l'espectacle,
Platel comparteix batuta amb Frank Van Laeche. "La Banda Municipal de Barcelona ens ajuda en
la concepció de l'espectacle, ja que és necessària una gran banda", continua Simó. Amb tot,
"porten 8 músics que faran teatre i quatre actors que faran música", exposa Agnès Blot, productora
executiva de l'espectacle. La composició i direcció musical és de Steven Prengels.

Agnès Blot ha posat molt d'èmfasi en la figura de Wim Opbrouck, antic director de la companyia:
"És tot un prodigi de 64 anys! Canta, balla, interpreta, toca instruments de metall... És una
meravella veure'l actuar", assegura, al que Simó afegeix: "Si només per ell sol ja hauríeu de venir,
imagineu quin nivell té l'espectacle amb tot el que s'hi reuneix!" Per si algú no està situat, Simó ha
recordat Gardènia, "un espectacle excepcional que va crear el mateix equip, que es va estrenar el
2010 al Temporada Alta i després va venir al Lliure."

Com a fil argumental, l'obra ens mostra una banda que queda per assajar. Compartim les seves
illusions, experiments: "Els músics que hi van és perquè volen experimentar, que els vegin, volen
sortir al carrer... Volen fer gran música tipus Mahler i, a la vegada, tenen vocació de Majorettes.
Els anys passen i continuen pensant igual. És tremendament emotiu!", exposa Simó. "És un
espectacle boig, Platel té molta imaginació, té unes sortides que sorprenen!", insisteix Blot.

Pel que fa a la Banda Municipal, estan encantadíssims de participar-hi: "En aquest moment, la
BMB està vivint un moment dolç, ens obrim a la gent jove, a noves propostes, fem fins i tot rock!",
explica Joan, representant la BMB.

Amb tot el que té de musical, és una proposta amb teatre. El Festival així l'ha classificat. La
companyia Les Ballets C de la B toca totes les tecles, més enllà de les musicals: fan teatre, dansa,
musicals estil Broadway... "Platel ha entrat a tots els territoris", conclou Simó.

Sobre el títol, En avant, marche! és una frase molt corrent, que és habitual que utilitzin les Bandes
abans de començar un concert.


