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Una escena de Secret, dels francesos Cirque Ici, una de les principals apostes circenses del Mercat

ElMercatde les
Florsapostamolt
fortpelcirc ipels
méspetits
Hi haurà tres setmanes d’arts circenses
i un festival per a nens de 0 a 5 anys

TEO CAMINO

Barcelona

D
es de primera hora
del matí d’avui,
centenars demexi-
cans es traslladen
des de tots els ra-

cons de Catalunya, fins i tot d’Es-
panya i el sud de França, cap a
Sant Joan de les Abadesses. Ara
mateix estaran avançant possible-
ment pels carrerons del poble en

direcció a la plaça Major. Supe-
ren en nombre els autòctons.
Haurà sortit ja la cònsol de Mè-
xic a Barcelona al balcó de l’ajun-
tament de Sant Joan a proclamar
ElGrito d’independència? La ciu-
tat ha canviat completament l’as-
pecte habitual. Vesteix de verd,
blanc i vermell, i els carrers fan
olor de tacos i guacamole. Final-
ment, prenen la plaça Major i es
fonen en una abraçada amb els
santjoanins.

Cada any per aquestes dates, la
plaça Major s’omple de parades
de productes mexicans, danses
tradicionals, mariachis i barrets
exageradament amples. El motiu
de tan singular festivitat es re-
munta al 1854, quan Jaume
Nunó i Roca, nascut a Sant Joan
de les Abadesses, va compondre
la música de l’himne nacional
mexicà. Per aquesta raó, i per la
germandat que va unir el 1980 al
municipi català amb San Luis

Potosí –ciutat mexicana en la
qual va néixer el poeta Francisco
González Bocanegra, autor de la
lletra de l’himne deMèxic– se ce-
lebra a Sant Joan de les Abades-
ses la festa d’El Grito, un cant a la
barreja de cultures.
“La festa ha estat molt ben re-

buda –explica a La Vanguardia
Ramon Roqué i Vilanova, alcalde
del municipi Ripollès–, des de la
primera edició el 2005. L’objec-
tiu és donar a conèixer elmunici-
pi, consolidar les relacions de ger-
mandat, i que el poble mexicà de
Catalunya vingui a Sant Joan i
gaudeixi d’un dia festiu i de
convivència”.
Com no podia ser de cap altra

manera, una de les primeres acti-

vitats de la festa és un partit de
futbol amistós entre mexicans i
santjoanins. Gimcana infantil i
trencament de pinyates per als
més petits, i balades, ranxeres, ca-
baretmexicà i totamena demúsi-
ca popular llatinoamericana per
anar escalfant l’ambient.
Fins que arribi el granmoment

del dia, les 7 del vespre, quanNor-
maAng, cònsol deMèxic aBarce-
lona, surt al balcó de l’ajunta-
ment i amb El Grito rememora la

independència de Mèxic d’Espa-
nya (1827). Sona l’himne i tot se-
guit, la sardana Un santjoaní a
Mèxic, de Ramon Oliveras.
“Per als 18.000 mexicans que

hi ha a Espanya, 12.000 són a Ca-
talunya, és una de les millors fes-
tes pàtries, es un dia molt espe-
cial. En ser fora de Mèxic, la
possibilitat de celebrar-ho en un
lloc comSant Joan de les Abades-
ses fa aflorar el sentiment d’arre-
lament. I és també una festa que
els santjoanins han adoptat com
a pròpia”, explica Norma Ang.
Els mariachis prenen la plaça

de nou, imexicans i catalans que-
den conquerits per la cultura de
l’altre.c

PH. CIBILLE

Sant Joan de les Abadesses homenatja el creador de l’himnemexicà, fill de la localitat

MèxicenvaeixelRipollès

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Tres setmanes de circ. Un festi-
val per als més petits, per als
nens de 0 a 5 anys. Creadors in-
ternacionals de primer nivell
com Jérôme Bel o com Anne
Teresa de Keersmaeker i la seva
companyia Rosas. El bailaor
Israel Galván –i la seva obra Lo
real, sobre la persecució dels gita-
nos al llarg de la història– i la
Companyia Nacional de Dansa,
amb una nova coreografia de
MarcosMorau, de La Veronal. El
butoh de Yoshito Ohno –fill del
mític Kazuo Ohno i ja amb 75
anys– i el hip-hop deKulbikDan-
ce. Dues peces d’ÀngelsMargarit
i duesmés deMal Pelo i un espec-
tacle amb tres grans ballarines de
gran trajectòria internacional
–Iratxe Ansa, Jone San Martín i
Sandra Marín– que ballen noves
coreografies de grans creadors
com William Forsythe o Rafael
Bonachela. I encara hi ha molt
més –l’experimentació de la Sec-
ció Irregular, el festival de joves
creadors Sâlmon, el festival Ciu-

tat Flamenco– dins de la progra-
mació d’aquest any del Mercat
de les Flors, presentada ahir i en
la qual Francesc Casadesús, di-
rector del centre, i el seu equip
han tornat a fer de la necessitat
virtut. I han aconseguit un pro-
grama envejable malgrat les furi-
bundes retallades –que han estat
a punt de ser letals– que les insti-
tucions, amb l’excepció de l’Ajun-
tament de Barcelona, els han cla-
vat els últims anys.
Encara que, explica Casa-

desús, no es tracta d’un miracle
sinó d’una feina constant, d’ha-
ver estat capaços de teixir du-
rant aquests anys molts llaços
amb els creadors i el públic: “Ca-
da vegada sortim menys a com-
prar espectacles, a dir m’agrada
això i allò. La programació és el
resultat d’un diàleg tan profund
compodemamb els artistes, par-
ticipant en els processos de crea-
ció”. Un fet en el qual els ha aju-
dat especialment, va recordar,
gestionar El Graner, la fàbrica de
creació de l’Ajuntament barcelo-
ní especialitzada en arts del cos i
el moviment. Però a més tenen

un projecte educatiu que aquest
any arriba ja fins i tot a les guar-
deries. I intenten que el públic hi
participi: el primer espectacle de
la temporada, Balls d’obertura, el
proper cap de setmana, del 26 al
29 de setembre, reuneix set com-
panyies catalanes com Cobosmi-
ka, Vero Cendoya, La taimada o
Thomas Noone, que han estat
elegides per professionals i pel
públic més fidel del Mercat, els
seus abonats.
De fet, al Mercat estan tan

llançats amb aquesta partici-
pació que han creat fins i tot un
petit manifest titulat A favor del
moviment i que insta a “moure’s,
arriscar, llançar-se, equivocar-se,

sorprendre’s... Partipar, ser curio-
sos, compartir, col·laborar, coope-
rar, canviar de perspectiva, imagi-
nar noves opcions, comprome-
tre’s; això també és moviment”.
Un moviment del qual forma

part important el circ, que elMer-
cat sempre ha impulsat però que
per primera vegada tindrà un
apartat propi al programa: no no-
més actuarà la companyia Baró
d’Evel deBlaïMateu el proper de-
sembre –portarà al públic per les
obres d’instal·lació d’una paret ta-
llafocs a la sala principal delMer-
cat, que estarà tancada fins al ge-
ner–, sinó que hi haurà un Focus
circ actual del 31 de març al 21
d’abril. Hi haurà companyies ca-

talanes comCirc TeatreModern,
EscarlataCircus amb el seuCaba-
ret petrificat, JoanCatalà –que va
aconseguir el favor del públic a
Tàrrega amb Pelat manipulant
un tronc de quatre metres com si
fos una vareta– o Los Galindos,
amb Maiurta. I, a més, hi haurà
dues importants companyies in-
ternacionals: NonNova, que por-
ta un espectacle familiar i un al-
tre per a adults amb la mateixa
base, ventiladors i bosses de plàs-
tic, però amb missatge molt dife-
rent, i Cirque Ici amb Secret, una
creació de gran format que, diu
Casadesús, “es troba al top del
circ actual a França i hem tingut
la gran sort de poder portar”.c
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AUDREYTAUTOU UNA PELÍCULA DECLAUDEMILLER

Una mujer
en busca de
su libertad

El santjoaní Jaume
Nunó i Roca va
compondre el 1854
la música de l’himne
nacional de Mèxic


