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Joc de Trons, la sèrie d'èxit d'HBO que es basa en els llibres 'Cançó de gel i
foc' de George RR Martin, segueix el seu periple per l'estat espanyol. Si l'any
passat va rodar tota la trama de Dorne a Sevilla, enguany es traslladarà a
Catalunya per rodar part de la sisena temporada. Ja se sabia -els càstings de
fet ja s'han realitzat- que es faria una part del rodatge a Girona, però aquest
dijous s'ha sabut també que Canet de Mar, i més concretament el Castell de
Santa Florentina, també acolliran part del rodatge.

Serveis

Movistar+, que compta amb els drets de la sèrie a Espanya, ha anunciat en
un comunicat, tal i com expliquen diverses agències com Europa Press, que
Canet de Mar se suma a les localitats ja conegudes com Girona i Peñíscola.
També es faran gravacions a altres punts d'Espanya com el Parc Natural de
les Bardenes Reals de Navarra, el Castell de Zafra a Campillo de Dueñas y a
l'Alcazaba d'Almeria.
Un Castell amb gairebé mil anys d'història
El Castell de Santa Florentina està construit sobre una vila de l'època romana
coneguda com a Domus. Durant el segle XI l'edifici es va convertir en una
masia fortificada per combatre els assalts dels pirates i se'n tenen documents
amb referència a aquesta construcció des del 1024 En el segle XIV va agafar
volada gràcies a Ferrer de Canet, cavaller noble que va aconseguir permisos
per fortificar la casa amb dues torres de caire medieval per protegir-se de les
invasions. El major dels canvis va venir al Segle XIX, quan per encàrrec de
Ramon de Montaner i Vila, propietari de Domus, va encarregar a Lluís
Domènech i Montaner, un dels grans representants del modernisme català,
que dissenyés els 3.000 metres quadrats del Castell de Santa Florentina. El
resultat final és una residència en forma de palau amb tocs medievals i
romàntics i un estil marcat pel modernisme de Domènech i Montaner.
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Afegeix la teva opinió sobre la notícia
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