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La Fundació Carreras celebra
els 25 anys amb un documental
Es diu ‘La fleur’ i l’emet La 2 aquesta nit a les 23.55 h
El documental repassa l’obra solidària de Josep Carreras al llarg
dels 25 anys de vida de la seva fundació. També revisa la seva entrega personal a través de testimonis
que el coneixen de prop.
JOAN CALLARISSA

La Fundació Josep
Carreras celebra els 25 anys de vida amb molts objectius complerts,
d’altres per endavant i amb un documental que explica quin ha estat
el seu paper al llarg d’aquest quart
de segle. La fleur. Josep Carreras i la
lluita contra la leucèmia és una cinta dirigida per Xavier Bosch que
pren el nom d’una ària del segon acte de l’òpera de Georges Bizet Carmen, interpretada com ningú abans
pel tenor català des del punt de vista de Bosch, que explicava ahir, en la
roda de premsa de presentació del
documental, que encara guarda entrades de les vegades que l’ha vist
actuar al Liceu.
El documental és la punta de
llança de la seva campanya de comunicació 25 anys lluitant contra la
leucèmia. Una iniciativa que té com
a màxim objectiu captar nous donants de medul·la òssia. Com explicava ahir Carreras, “no pot ser que
tinguem 120.000 donants, quan Itàlia en té 600.000”. I és que aquest és
un dels objectius més immediats de
la seva fundació, i que ha de col·laborar a assolir l’objectiu últim de
l’entitat, “que la leucèmia sigui una
malaltia curable”.
En pro d’aquestes dues intencions de Carreras, hi pot fer molt La
fleur –disponible des d’ahir a la web
noleucemia.org–, ja que, com detallava Bosch, és una “pel·lícula sobre
Josep Carreras, sobre la feina que fa
la seva fundació i sobre la vida en si
mateixa”. El periodista avançava
que els 75 minuts que dura el metratge serveixen per ensenyar el
procés que s’utilitza per poder
transportar les donacions de medul·la d’una banda del món a l’altra
en només setenta-dues hores. Un
periple que es pot observar al film
de la mà de la persona que es dedica a fer aquest viatge, fruit dels bons
resultats que s’obtenen de creuar
donants d’arreu del món en el Registre de Donants de Medul·la Òssia
(REDMO) que va crear la fundació
i que permet als malalts de leucèmia
de l’Estat accedir a una llista de 21

BARCELONA.

El tenor Josep Carreras explica que va crear la fundació fa 25 anys –després de salvar-se
d’una leucèmia– per poder “tornar a la ciència el que m’ha donat”. FUNDACIÓ CARRERAS

Testimonis
Leo Messi
i Felipe
González
apareixen
en la cinta

milions de donants potencials d’arreu del món.
El documental, però, no es dedica només a fer una feina d’enumeració de dades de balanç aconseguides
amb l’esforç de 25 anys. També inclou les vivències i valoracions de
persones que coneixen el tenor i que
han comptat amb la seva ajuda –o
amb les seves peticions– al llarg
d’aquestes més de dues dècades. Plácido Domingo, Felipe González, una
malalta de leucèmia, un donant de

Cartell de La fleur, el documental que commemora
els 25 anys de la Fundació Josep Carreras. F. CARRERAS

medul·la i, fins i tot, Leo Messi
apareixen al llarg de la cinta donant el seu parer sobre el cantant,
com a persona i com a protagonista de la seva tasca altruista.
Com explicava ahir el realitzador del documental, és molt destacable que Carreras hagi optat
per “involucrar-se” i crear la seva
fundació, “en comptes de fer un
concert benèfic cada quatre
anys”. I és que Carreras ho fa tot,
els concerts i la fundació. L’entitat es finança amb els fons que ell
aconsegueix fent concerts en benefici de la fundació i gràcies a les
donacions que fan els més de
45.000 socis que tenen. Respecte d’això, el tenor comentava ahir
que “malgrat la crisi, el nombre
de socis continua creixent”.
De fet, els recursos són una
qüestió essencial actualment per
a la Fundació Josep Carreras
perquè s’ha d’acabar de posar en
marxa el seu Centre de Recerca,
que té una seu al Clínic i una altra
a l’Hospital Trias i Pujol de Badalona, encara en construcció. La
recerca és un nou punt de partida
per al tenor. 25 anys després de
superar la leucèmia diu que només vol “tornar a la ciència el que
em va donar”.e

