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CULTURA I SOCIETAT

El president de la Comissió de
Cultura del Congrés, Juan Manu-
el Albendea (PP), va explicar ahir
a Ciudad Rodrigo (Salamanca)
que entre el juny i el setembre els
toros seran declarats Bé d'Interès
Cultural i, per tant, tornaran a Ca-
talunya.

El ple del Congrés debatrà di-
marts vinent una Iniciativa Legis-
lativa Popular -ILP-, després de la
presentació de més de 550.000 fir-
mes per part de la Federació d'En-
titats Taurines de Catalunya perquè
la festa dels toros sigui declarada Bé
d'Interès Cultural a Espanya. «Una
vegada que els toros passin a ser
una festa Bé d'Interès Cultural, les
competències seran de l'Estat i es
derogaria la llei aprovada pel Par-
lament de Catalunya que prohibeix
les curses de braus», va argumen-
tar Albendea Pabón, diputat del PP
per Sevilla.

Un cop el Congrés admeti a trà-
mit dimarts vinent la ILP, passarà
a debatre's i esmenar-se a la Co-
missió de Cultura del Congrés dels
Diputats, on serà vota i passarà al
Senat i a la Comissió de Cultura de
la Cambra Alta.  «Penso que la llei
pot estar aprovada per al mes de
juny i, en tot cas, tenint en comp-
te que no hi ha activitat el juliol i
agost, estaria per al setembre», va

explicar Albendea, que va insistir
en la idea que «el setembre torna-
ran els toros a Catalunya», si es té
en compte que aleshores ja hauran
estat declarats Bé d'Interès Cultu-
ral. 

També va recordar que perquè
hi hagi toros, també dependrà dels
empresaris taurins.

Albendea va acudir ahir a Ciu-
dad Rodrigo per participar als ac-
tes previs al Carnaval del Toro d'a-
questa localitat salmantina, on ha
estat elegit pregoner del Borsí Tau-
rí de Ciudad Rodrigo, el més antic
del món

Un currículum taurí
Casualitat o no, el president de la
Comissió de Culturadel Congrés és
un tauròfilempedreït.  Ja fa més de
30 anys va acceptar l'oferiment de
desenvolupar la crítica taurina en
El Correo de Andalucía i poste-
riorment en el diari El País, en el
que va assumir la responsabilitat de
fer les cròniques de les principals
places andaluses. Com a articulis-
ta de temes taurins ha col·laborat
en l'ABC, el Diario 16 i El Mundo.
I en revistes com Taurología, Fies-
ta Españoola, etc. algunes vegades
amb el seu nom i altres amb el
pseudònim de Gonzalo Argote.

Com diputat a Corts ha portat a
terme determinades iniciatives en

defensa de la festa dels toros, al-
gunes vegades per defensar-la
quan altres grups polítics han in-
tentat la seva supressió, i fins i tot
enaltres per interpel·lar als presi-
dents responsables de RTVE sobre
la no retransmissió de curses de
braus per TVE. També ha destacat
per queixar-se de la nul·la infor-
mació taurina oferta en els tele-
diaris. 

A més, és coautor dels  llibres:
«Los toros y su mundo» i de «La
plaza de Toros de la Real Maes-
tranza, símbolo de l'aficioó sevi-
llana». Segons es vanta ellmateix,
ha presenciat prop de 2.500 curses
de braus en totes les places d'Es-
panya i en diverses mexicanes

A ell es deu per exemple la pro-
posició no de llei que va donar lloc
a l'aprovació del traspàs de com-
petències en matèria taurina del
Ministeri d'Interior al de Cultura Al-
bendea ha proposat iniciatives per
al foment dels espectacles taurins
com la baixada del preu de les en-
trades i les reduccions fiscals, i
tira en cara als toreros les seves re-
ivindicacions en drets d'imatge,
quan del que es tracta és «de fer un
esforç en el sector, renunciant fins
i tot a certs privilegis». També  pro-
posa la creació d'un organisme
amb rang institucional semblant al
Consell Superior d'Esports.
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El president de la Comissió
de Cultura diu que els toros
tornaran a Catalunya a l’estiu
Juan Manuel Albendea (PP), reconegut tauròfil, explica que entre

juny i setembre l’espectacle serà declarat Bé d’Interès Cultural


El director xinès Wong Kar Wai va
obrir ahir la Berlinale amb «The
Grandmaster», un homenatge al
geni del kung-fu Bruce Lee que en
lloc de ritme, acció i cops es plasma
en filosòfica i transcendent bellesa.
«Bruce Lee va ser l'heroi de la meva
infància, sí. Només que les arts
marcials a més de cops precisos i
mortals tanquen principis, honor i
molta filosofia», va afirmar Wong,
qui a més d'inaugurar el festival va
arribar a Berlín com a president del
seu jurat internacional. 

«The Grandmaster», fora de com-
petició, és un espectacle que va de
la fascinació coreogràfica pel kung-
fu, entre paisatges gelats i combats
de carrer sota inclements diluvis, a
la recerca de l'essència de l'honor i
la traïció a aquest principi.  «Les arts
marcials són un codi que es trans-
met de generació en generació i que
cada generació enriqueix amb no-
ves pràctiques», va explicar Wong. 

«The Grandmaster» arrenca en la

Xina de 1936, any de la invasió ja-
ponesa, on l'enemic no és només
aquest invasor estranger, sinó tam-
bé l'hostilitat nord-sud entre dos
clans. Abraça fins a finals dels cin-
quanta, amb el personatge princi-
pal, Ip Man, convertit en gran mes-
tre per a Bruce Lee. Al mig, una his-
tòria d'amor amb Miss Gong, úni-
ca rival que aconsegueix a vèncer-
lo amb una forma de lluita especí-
fica del seu clan. 

Avui hi haurà la desfilada dels 19
films aspirants a l'Ós, amb grans
noms com l'iranià Jafar Panahí, els
nord-americans Steven Soderbergh
i Gus Van Sant, al costat de nous ta-
lents, com el xilè Sebastián Lelio.  So-
bre la seva catifa vermella s'espera
veure a una desfilada d'estrelles,
com les franceses Catherine De-
neuve, Juliette Binoche i Isabelle Hu-
pert, així com a Matt Damon, Jude
Law, Nicolas Cage, Jeremy Irons, el
cantant-actor Shia LaBeouf i a un Et-
han Hawke, una vegada més, com
parella de Julie Delpy.
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Wong obre la Berlinale amb
una lliçó filosòfica de kung-
fu que homenatja Bruce Lee

El fundador del Teatro Girona
d'Escobar (Buenos Aires), Edber-
to Ulises Sureda, ha mort a l’Ar-
gentina. Sureda, més conegut com
a «Cacho», va decidir anomenar el
teatre «Girona»,  inaugurat el 5 d'a-
bril de 1989, en honor a la ciutat on
havia nascut el seu pare, Joan Su-
reda. «Cacho» deixa tres fills: Gra-
ciela, Gisela i Fernando, la pri-
mera dels quals té una forta vin-
culació amb Girona, ja que és ac-
triu i ha actuat a la ciutat en el marc
del Festival de Teatre Amateur
(Fitag). 

«Cacho» Sureda era fill de Joan
Sureda, que quan tenia 18 anys va
deixar la seva fleca del carrer San-
ta Clara número 25 per començar
una nova vida a Argentina. Durant
la resta del seus dies, però, va tenir
molt present la seva terra d'origen
i va confiar que hi tornaria, però va
morir amb poc més de quaranta
anys i ja no ho va fer. 

El seu fill Edberto va materia-
litzar aquesta passió per la ciutat
natal del seu pare tot anomenant
«Girona» al Teatre que va fundar
ara fa uns 25 anys. Segons escribia
el director del Fitag, Martí Pera-
ferrer, després d'haver-lo visitat
l'any 2008, es tracta d'una «sala an-
tiga, petita, deliciosa, amb les mar-
ques visibles d'un temps que no ha

passat en va». En una de les seves
visites a Girona, la seva filla Gra-
ciela va explicar que la família ha
estat en permanent contacte amb
la ciutat i que això es «viu i es res-
pira» en la decoració del teatre, ja
que hi ha una senyera penjada i en
més d'una ocasió li han dit que
«allà hi ha més fotos de Girona que
a Girona».

I és que tota la família Sureda és
una família d’artistes. Graciela va
explicar que tant el seu pare com
la seva mare havien estat actors de
teatre independent, i que el som-
ni de «Cacho», «com el de tot ac-
tor», era tenir un teatre. Per això va
fundar el Teatro Girona a la loca-
litat d’Escobar, situada a 50 quilò-
metres de la capital federal, on, a
banda de representacions, s’ofe-
reixen també classes de teatre,
cant i dansa.

La pròpia Graciela també va
debutar dalt d’un escenari als qua-
tre anys i la seva passió pel teatre,
combinada amb l’atracció que
sent per la terra del seu avi, l’ha
portat a visitar la ciutat en més d’u-
na ocasió. L’any 2006 va participar
en el Fitag per interpretar l’obra Es-
trella negra a l’escenari de La Pla-
neta, fet que va estrènyer els llaços
entre el Fitag i el Teatro Girona de
manera que, l’any 2009, es va dur
a terme una coproducció titulada
Palabras encadenas, dirigida pel gi-
roní Gerard Iravedra i amb la prò-
pia Gisela i l’israelià Efraim Barkan
com a actors. L’obra es va estrenar
al Teatro Girona i tenia com a ob-
jectiu unir dalt d’un escenari Ar-
gentina, Israel i Catalunya. 
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Edberto Ulises Sureda va
crear l’espai l’any 1989 i li va
posar el nom de la ciutat on
havia nascut el seu pare 



Mor «Cacho» Sureda,
fundador del Teatro
Girona a l’Argentina


