
DIMECRES, 16 JULIOL 2014 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

Josep Carreras

Noespot demanar res alministeri

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

M
algrat ser ja en
mans d’un fons
d’inversió rus,
el castell de
Santa Florenti-

na de Canet de Mar s’ofereix un
any més al públic estival del Ma-
resme amb un programa de clàs-
sica i lírica –és la 16a edició del
festival– dirigit artísticament per
l’anterior amo del lloc, Carlos
Hartmann, qui assegura que els
nous propietaris del castell “em
posen tota mena de facilitats i
actuen com a mecenes”. Mentre
els socis capitalistes decideixen
si converteixen el que va ser la do-
mus de Canet –edifici medieval
del segle XI– en un relais châ-
teaux o en un restaurant, el certa-
mendemúsica clàssica que va im-
pulsar Hartmann el 1999 conti-
nua el seu curs –del 19 de juliol al

16 d’agost–, i amb algunes no-
vetats.
En lloc del flautista Claudi

Arimany, assidu i garantia del
festival, s’aposta aquest cop per
una orquestra de nou encuny di-
rigida per JosepMaria Sauret. És
la Nova Orquestra de Cambra
Germans Pla (2 d’agost), anome-
nada així en honor als tres mú-
sics catalans que al segle XVIII
van gaudir de fama com a instru-
mentistes de flauta i oboè, així
com de compositors (es tocaran
peces de Joan Baptista Pla i
Manuel Pla). I en lloc de la també

recurrent formació Imusici di Vi-
valdi, la batuta alemanya Horst
Sohm, que es va poder veure en
aquestmateix escenari dirigint la
Copernicus Chamber Orchestra,
presenta aquesta vegada la Jo-
hann Strauss Chamber Orches-
tra (15 d’agost), amb un progra-
ma de valsos que finalment po-
dran assaborir-se a l’estiu, pe-
ríode per al qual els va crear

el compositor pensant en els asso-
lellats jardins de Viena i no en les
fredes jornades nadalenques per
a les quals ha quedat injustament
relegat aquest repertori.
Dit això, el festival arrenca

dissabte amb una gala lírica de
duets en la qual les sopranosMa-

ribel Ortega (Orlinde en la
recent La valquíria del
Liceu) i Sara Blanch
(valor sorgit de l’Esco-
la d’ÒperaAmics de Sa-
badell) comparteixen
cartell amb dos joves

barítons, el xilè León de la Guar-
dia (becat pel Cor Jove del Palau
de laMúsica) i César SanMartín,
premi extraordinari Francesc Vi-
ñas 2010. Tots acompanyats al
piano per Ricardo Estrada en du-
ets d’El gato montés, Les contes
d’Hoffmann, LaBohème, DonGio-
vanni, La Traviata, Don Carlo...
No és l’única gala lírica de l’es-

tiu a Santa Florentina: el 9 d’a-
gost tindrà lloc un recital líric
amb rostres que Hartmann va
descobrir en una recepció de
l’ambaixada russa a Madrid –la

mezzo lituana Marta Lukosiute,
el baix baríton Daniel Sayfullin,
la violoncel·lista Svetlana Tovs-
tukha i la pianista Elizaveta Mi-
ronova–, i tornarà al gènere amb
la tradicional gala de tenors que
posa el punt i final al certamen
(16 d’agost), un trio format per Al-
bert Deprius i Josep Fadó, que
aquest any completarà el finalis-
ta de l’últim concurs Viñas, Ai-
ram Fernández.
Pel que fa al recital de piano,

aquesta any va a càrrec del jove
japonès Tomoaki Yoshida (26 de
juliol), premi especial del públic
del Maria Canals del 2013, que a
Canet interpretarà Bach, Albéniz
i Liszt (la Raposòdia hongaresa).
I una altra cara nova del certa-
men és Sabine Grofmeier, una
clarinetista alemanya establerta
a Mallorca que ha fundat una
formació –en diu la Camerata Es-
paña– que va des del barroc de
Purcell i Bach fins a Falla, Turina
o Piazzolla (8 d’agost).
Però alerta amb un dels plats

forts d’aquest Santa Florentina:
joves, del país i que trepitgen
fort, el Quartet Gerhard tocarà
acompanyat pel magnífic pianis-
ta Daniel Blanch el Quintet per a
piano en fa menor op. 34 de
Brahms. Serà el 13 d’agost. Una
cita veritablement imperdible.c
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LaMesa del Parlament va conce-
dir ahir la medalla d’honor en la
categoria d’or d’aquesta institu-
ció al tenor JosepCar-
reras, tant per la car-
rera artística com per
l’acció cívica al capda-
vant de la fundació
contra la leucèmia
que porta el seu nom.
Lamedalla ha estat

concedida a Carreras
a proposta de la presi-
denta de la cambra,
Núria de Gispert, i li
serà lliurada en un
acte el 9 de setembre.
DeGispert va explicar queCarre-
ras mereix aquesta distinció per
la “rellevant carrera artística”
com a cantant d’òpera, però tam-
bé per “l’acció cívica amb pro-

fund impacte social” que ha dut
a terme la fundació contra la leu-
cèmia creada per ell mateix fa 25
anys. En l’acord de concessió de
la distinciómés alta que atorga el

Parlament, s’indica
que “amb el seu ta-
lent i el seu testimoni
vital, Josep Carreras
projecta universal-
ment els valors de l’es-
forç, de l’excel·lència
i de la solidaritat”.
Aquesta distinció,
que va ser instituïda
l’any 2000, s’atorga a
personalitats o insti-
tucions quemereixen
un reconeixement

excepcional, i l’han rebut, entre
d’altres, el reverend sud-africà
Desmond Tutu i l’exentrenador
del FC Barcelona Josep Guar-
diola.c

El certamen, que obre
dissabte amb una gala
lírica de duets, aposta
aquesta vegada pels
joves talents del país

]Organitzat des de l’Asso-
ciació Cultural Santa Floren-
tina, que va crear fa tres
anys Carlos Hartmann, el
festival disposa aquest any
d’un pressupost de 150.000
euros, dels quals un terç es
produeix a taquilla. Els ajuts
públics es redueixen als
14.000 del Departament de
Presidència de la Govern i

els 5.000 de l’Ajuntament de
Canet, i llavors hi ha patroci-
nadors privats. “Aquest any
ni tan sols no he demanat
subvenció al ministeri, són
ximples i inútils”, diu
Hartmann, dolgut per la gar-
rotada de Wert a la música a
les escoles. La resta de l’im-
port el cobreixen els propie-
taris russos del castell.

ElParlament concedeix
lamedalla d’or al tenor
JosepCarreras

El festival de clàssica de Canet deMar continua endavant amb l’ajut del mecenatge dels propietaris russos del castell

SantaFlorentina, l’aventuracontinua

Joies locals. El
Quartet Gerhard
actuarà amb el
pianista Daniel
Blanch i la
soprano Maribel
Ortega (dr.)
cantarà a la
gala inaugural


