
ENCREUAT Número 5.029

HORITZONTALS. 1. Prefix grecdegran. S’estableix
provisionalment forade la població. 2. Remoureel
foc per avivar-lo.Morirà. 3. Enginyper a caçar ra-
tes. Estime. 4. Estovarà la carnabansde coure-la.
Grauuniversitari d’administració i direcció d’em-
preses. 5. Partit de fatxes deFraga. L’oxigen. Ciutat
gregadels sibarites. 6.Mesurade lamàestesa. Sor-
tirà a l’encontred’algúper a impedir-li que conti-
nueavançant. 7. Campquepot ésser llaurat. Reni-
lleu comuncavall. 8. Romania. Animal de corral.
Mil romans. 9. Indoeuropeus. Flor de la innocèn-
cia, la puresa i l’alegria. Disjuntiva. 10. Tindrem la
necessitat.
VERTICALS. 1. Lameua. Faranunmapa. 2. Pren-
dre fortament algú. El reni. 3. Remarendarrere.
Objecte demàgia. 4.Nombred’alumnesper classe

i per professor. Suport d’una columna. 5. Resen.
Plantaolorosa i culinària. El sofre. 6. Fileres depe-
dres posadesde cantell a les voreres. 7. Ajuntaun
mascle auna femella perquè crien.Darrera secció
de l’intestí prim. 8. El ceri. Fet tornar bla. 9. En
aquestmoment. Faràunpacte ambalgú. 10. Imita-
ranel que fanaltres persones. L’iridi. 11. Faremuna
predicció. L’electró. 12. Lavahawaiana. Personatge
bíblic golafre de les llentilles. Arbred’unaomeda.

Per Josep Pitarch
Josep.l.pitarch@uv.es

SOLUCIÓ A L’ENCREUAT NÚMERO 5.029�

n un món en què la informació circula —per
fortuna— lliurement —almenys, als països
més o menys occidentals—, sembla que el

govern espanyol s’entesta a fer viatges al passat ara i
adés i, més concretament, té un dels seus bancs de
proves al País Valencià. Ara li ha tocat a Catalunya rà-
dio i Catalunya Informació que, des d’ahir, ja no es po-
dran escoltar en terres valencianes per obra i gràcia
d’un «Círculo Cívico Valenciano» i amb l’acord de la
Generalitat d’una part dels valencians, no de tots, com
agrada tant dir als qui ocupen les cadires d’allà, ara, i als
quals paga la pena de recordar-los, amb tota la humil-
tat del món, que ni són eterns ni els seus càrrecs són vi-
talicis. És evident que, darrere de tot això, subjau la tan
temuda independència de Catalunya i, encara, l’efecte
que aquesta podria causar, tard o prompte, en terres
valencianes. Perquè, és clar que, si els catalans assolei-
xen la seua independència, molta més gent, ací —però
també en altres llocs de l’Estat espanyol—, començarà
a qüestionar-se si convé «fer via», com diuen els nos-
tres veïns del nord. n’hi ha, fins i tot, andalusos, que
s’ho qüestionen. Cosa que, clarment, evidencia que el

E

projecte d’Espanya —que es va resoldre malament al
segle XVI i que es tornà a resoldre malament al segle
XVIII i al XIX—, no ha acabat de convéncer a tots. Men-
tre els blogs i les xarxes socials d’internet van farcides
d’opinions, de reflexions –més assenyades o menys- i
de queixes, suggeriments i idees que circulen lliure-
ment, enriquint-se els uns als altres i generant un debat
que sovint és constructiu, el govern espanyol —com ha
fet el valencià, abans— aposta per l’obscurantisme i el
tancament de files al costat de l’església més rància —
ni tan sols la de la minimíssima apertura que significa
el papaFrancesc—, el control ideològic inquisitorial
de la informació —com ara fent sonar música mentre
hi ha una solemne pitada al ministreWert—, el tanca-
ment de Canal 9, dels repetidors de tV3 —sufragats
per particulars que desitgem veure televisió en la nos-
tra llengua— i, ara, per l’impediment d’escoltar ràdio
en català ací… tot un símptoma del que s’aveïna, per
als valencians que ens estimem el país i la nostra llen-
gua, si Catalunya arriba a ser independent. I que em fa
pensar en imatges tristíssimes gent, als anys 40 i 50, que
inventava el que podia per escoltar ràdios lliures, d’Eu-
ropa, i anhelant la llibertat que aporten uns mitjans de
comunicació honestos i independents.

MÉS DESINFORMACIÓ
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La Sala russafa llança la nova pro-

gramació després de les festes nada-
lenques amb les representacions de
LesrameresdeShakespeare(23-26de
gener i del 27 al 2 de març) i Molt So-
roll i poques nous (6-16 de febrer). La
direcció del centre va a eliminar la re-
percussió sobre els espectadors de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

El director de la sala, Juan Carlos Ga-
rés, va assenyalar ahir que «tornem a
preus de la temporada passada, abans
que arribara la pujada de l'IVA, enca-
ra que nosaltres mai vam arribar a re-
percutir íntegrament la pujada sobre
els espectadors perquè ens semblava
massa».

Amb l'objectiu de sumar-se a altres
iniciatives que fan més fàcil remuntar
la costa de gener i començar el 2014,
Sala russafa explica que realitzarà
una rebaixa en els preus del teatre per
a adults. «Una entrada normal costa-
rà 12 euros. Qui presenten flyer de des-
compte, carnet de jubilat o d'estu-
diant pagaran 11 euros. Mentre que els
grups i el dia de l'espectador l'entrada
costarà 10 euros».

El centre cultural de russafa també
promou un descompte de dos euros
per als veïns del barri presentant el DnI
en taquilla. La sala afirma que els
seus socis són conscients de la neces-
sitat d'estímuls perquè les arts escè-
niques no seguisquen perdent espec-
tadors. «En el cinema, per exemple,
també estan cercant fórmules per a
permetre que la gent puga seguir gau-
dint de veure una pel·lícula en el seu
temps d'oci», va explicar Garés.

LEVANTE-EMVVALÈNCIA

La Sala Russafa
no aplicarà l’IVA
en el preu de les
dues noves
representacions
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El cessamentde lesemissionsdeCatalunyaRàdio
i Catalunya Informacióemfapensaren imatges
tristíssimes, gent, als anys40 i 50,que inventava
elquepodiaperescoltar ràdios lliures, d’Europa,
i anhelant la llibertatqueaportenunsmitjans
decomunicacióhonestos i independents.

«AndthePastissetgoesto…».El fes-
tivaldecurtmetratgesdeParcent,Curt
al Pap, va donar a conèixer la nit del
dissabte el palmarès de la seua cin-
quena edició. Els premis ja tenen
nom: el Pastisset d’ametla és el del ju-
rat; elPastissetd’aiguardent,eldelpú-
blic;elPastissetd’ametlapeluda,eldel
millorcurtenvalencià/català,i laMis-
tela de Moscatel, el del millor curt de
la Marina Alta i Baixa. Per cartellera,
Curt al pap és ja un dels festivals de
curtmetratges de referència. Els tre-
balls que triomfen fan després camí
enfestivalsdemésnom,comelsGoya
i fins i tot els Oscar.

La gala del dissabte, senzilla, però
molt amena, a la qual acudiren tots els
directors premiats, va servir per retre
homenatge el veterà director de foto-
grafia John Cabrera. Va ser l’únic que
va faltar. Havia de recollir el premi
d’honor, el Pastisset d’or, però ha estat
hospitalitzat a Dénia. Als seus 88 anys,
la seua salut és feble. Cabrera és his-
tòria del cinema. Va treballar amb
Hitchcock, en pel.lícules mítiques
com la Reina d’Àfrica o va fer possible,
com a director de localitzacions de Sa-
muel Bronston, que el Capitan Jones
es rodés a Dénia.

El premi del jurat el va rebre Óscar
Martín, director de Fallas 37. El arte de
la guerra. Araceli Buigues, com a
membre del jurat, va destacar que
per primera vegada aquest premi el
guanyava un documental. Óscar Mar-
tín subratllava que el seu treball trau a
la llum un episodi fins i tot descone-

gut pel món faller: l’intent de fer falles
durant la guerra civil i la crítica al fei-
xisme dels monuments que s’havien
de plantar. La veu en off del curt la posa
José Sacristán.

Mentrestant, el premi del públic
anava a Democracia, un curt de Bor-
ja Cobeaga. Aquest director, que amb
Pagafantas va fer a 2009 el salt al llarg-
metratge, és un mestre del gènere del
curt.

Encara que Curt al pap no és un fes-
tival de catifes roges ni molt de gla-
mour, Borja Cobeaga i Eugenio Mira,
director de Gran Piano (filme prota-
gonitzat per Elijah Wood) no van vo-
ler perdre´s la gala. Cobeaga, al rebre
el seu premi, va comentar que la pae-
lla que havia tastat l’Era, un conegut
restaurant de Parcent, era boníssima.

Aquest festival reivindica el cinema

en català. Joan Carles Poquet, regidor
de Cultura de Parcent i conductor de
la gala, va lamentar la crisi que travessa
el curt rodat en aquesta llengua, que
s’ha traduït en menys treballs pre-
sentats a aquesta edició.

El premi al millor curt en valen-
cià/català va ser per Cuando todo
pase, de Suso Imbernón. El curt narra
les dificultats d’una família enfronta-
da a l’actual crisi.

El guardó al millor curt de la Mari-
na Alta i Baixa el va aconseguir Hi-
drólisis. «He d’agrair el suport total del
meu productor, que és el meu pare»,
va dir el seu director, Sergi Miralles, en
recollir el premi.

Local ple de gomagom
LaCulturaldeParcentesvaquedares-
treta per a la gala de cloenda d’aques-
ta edició de Curt al pap. El públic ha
descobert un gènere cinematogràfic
de xicotetes històries (en metratge)
queesdevenengranshistòries.Elma-
teix que els pastissets, que es mengen
d’un mos, però són una autèntica de-
lícia.

A.P. F. PARCENT

«Democracia» i «Falles 37» triomfen
al festival de curtmetratges de Parcent

Els treballs «Hidrólisis» i «Cuando todo pase» completen el palmarès de Curt al Pap�

Cinquenaediciódel festivalCurtalPap
PREMIDEL JURAT
�Fallas 37. El arte en
guerra
ÓscarMartín

PREMIDELPÚBLIC
�Democracia
Borja Cobeaga

PREMIALMILLOR
CURTEN
VALENCIÀ/CATALÀ
�Cuando todo pase
Suso Imbernón

PREMIALMILLOR
CURTDE LAMARINA

ALTA I BAIXA
�Hidrólisis
SergiMiralles

PREMID’HONOR
DE CURTALPAP
�John Cabrera

El certamen va lliurar el seu premi
d’honor al director de fotografia
John Cabrera, que no va poder
acudir perquè està hospitalitzat


