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«Qui actua
revela»

Periodisme
de veritat

Amb la paraula amurada s’esbatana
tot un ventall de diverses possibilitats
semàntiques. Amurada faria referència
a una nau en què la convergència de
les mures del davant són d’una mida
determinada? O bé seria el verb transi-
tiu que apel·la a circuir o tapar quelcom
amb un mur o una murada? No és cert
que el verb amuradar establiria un
paral·lelisme amb una acció que tanca?
Ara bé, aquests poemes de Massip
esbadellen, no pas aïllen. Donades les
possibilitats, ben bé no m’atreveixo a
apostar pel significat exacte del títol
d’aquest primer recull de poemes de
Cinta Massip (Tortosa, 1961).

Aquests versos ens muden a una
melodia de trànsits. En aquest poemari
hi ha dues veus líriques: la veu de la
poeta que escriu, i la veu pública que
fa de rapsoda —professió en la qual
ha excel·lit els darrers anys. La secció
de poemes «El trànsit del mapa» està
encapçalada per un haikú de Felícia
Fuster. Un dels millors poemes d’aques-
ta part evoca la capacitat de convo-
catòria que pot assolir una declamació
pública. És una referència «el nostre
vell reclam» que parla del record i del
camí que portarà a l’ànima fins a per-
dre el darrer brot a la soca d’un arbre.

La influència de Maria-Mercè
Marçal és present al llibre. Per exem-
ple, en el poema «Foguerons a Artà»
escriu: «desvestint tels de ceba».
Aquest vers em recordà de seguida el
poema de Marçal «Vels de ceba o la
dansa secreta» (1996), inclòs al darrer
poemari Raó del cos.

Un dels millors poemes de Massip
forma part de la secció «Cartografies
bessones». Es titula «Torrent de Pareis»
(pàg. 83). Una pedra és la clau de volta
del poema. Amb aquest mot s’estalano-
na el ritme dels versos que menen a les
accions que anirà assumint la pedra del

poema. La pedra respira, escala, acaro-
na, beu, confon i, finalment, torna. 

En la primera secció, «La traça de
l’instant», hi ha 4 tankas i 2 haikús irre-
solts mètricament per desig manifest de
l’autora. Són paraules caçades al llen-
guatge. Un llenguatge que serveix pri-
mer per convocar, i després per escriu-
re. De fet, escriure és repensar una
cosa dues vegades. 

De la segona secció «Topografia del
vent» voldria assenyalar l’ús particular
de la paraula núvol en els cinc poemes
que conformen aquesta topografia.
Aquests versos destil·len imatges d’ins-
tants. Com l’instant d’una ona que fa
un salt sense xarxa i s’acosta a la
lluna. Imatges que pictòricament
podrien recordar-nos les clàssiques
marines, o algun dels passatges dels
contes del mar de Joaquim Ruyra.

Si tal com diu Cinta tenim una memò-
ria fràgil (pàg. 81), aleshores haurem
d’anar a cercar el cercapous del
darrer poema del llibre. Aquest cerca-
pous haurà de contenir dues contigèn-
cies: la històrica, i la particular de
cadascú per tal de poder rescabalar la
totalitat de la nostra memòria. Si en
sortim ben afermats, podrem llençar la
corda que aproparà la distància, en
sentit invers al que diu Cinta en el
darrer poema que clou el llibre. Si la
corda aminora la distància, aleshores
tots n’haurem sortit guanyant. Massip,
amb aquests poemes, ha volgut apro-
par la distància que, de vegades, es
pot donar entre aquell que escriu i lle-
geix o l’altre que escolta els seus reci-
tals. D’aquest apropopament en resulta
un recull literari pròxim i harmoniós.

Els tres primers versos del tercer
poema de la primera secció diuen:
«L’escaquer és una casa blanca /
sense baranes / i amb racons de
boira». És la narració qui identificarà
el subjecte mitjançant el relat de les
pròpies accions. El «qui» només es
podrà conèixer actuant. Haurem de
passar la maroma, tot sabent que el
precipici ens pot sorprendre a la vora,
en qualsevol instant —l’escaquer  sap
que un cop escapçat el fil de la tradi-
ció només podrem caminar per un
espai sense baranes? Publicar un llibre
de poemes hauria de començar a ésser
una cosa seriosa. Quan hom escriu
poemes tot sovint es despulla, actua i
revela. Cinta amb l’edició dels seus
poemes ja ho ha començat a fer.

Adrià Chavarria

No són bons temps per al periodisme.
El control que exerceixen els mitjans de
comunicació sobre els redactors i les
misèrrimes condicions de treball que els
imposen deixen molt poc d’espai per al
treball ben fet. La majoria dels periodis-
tes d’una redacció no disposen ni de
temps ni d’independència per contrastar
les informacions rebudes i, a més, pel
salari que cobren tampoc no es troben
gaire entusiasmats en la feina. És lògic,
per tant, que el ciutadà estiga desen-
cantat amb els mass media i que prefe-
resca gastar-se els seus diners en altres
coses que no en «informació»; si li arri-
ba debades, per la tele, per la ràdio o
en un diari gratuït, vinga, però pagar?

Enmig de la crisi de la premsa, de
qualitat i de lectors, cada vegada més
periodistes han optat per dedicar-se al
periodisme al marge dels mitjans, és a
dir, a treballar fora de l’estructura rígi-
da i poc estimulant d’una redacció.
L’elecció té avantatges evidents: lliber-
tat i temps, i inconvenients encara més
obvis: inseguretat i precarietat. No
obstant això, el producte d’aquests tre-
balls sol destacar per la seua energia i
professionalitat per damunt del medio-
cre panorama de cada dia. Com que
no hi ha tampoc obligació d’atendre’s
a unes dimensions limitades, el repor-
tatge es pot convertir en un llibre,
exhaustiu i ben redactat. Noms com el
de Joan M. Oleaque amb el seu mag-
nífic Des de la tenebra o Raúl R.
Ribembauer amb el també excel·lent El
silenci de Georg són bons exemples
d’aquesta tendència al País Valencià.
Ara se’ls suma el d’un professional ben
conegut, Francesc Bayarri. 

La idea central del llibre Cita a
Sarajevo és ben senzilla: trobar la per-
sona que va ser acusada —l’única—
d’assassinar el general croata Luburic
a Carcaixent l’any 1969. Luburic, que
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