Salvador Macip
➤ Marc Pérez, periodista

iure a Blanes té molts avantatges, però per a mi,
un dels millors regals que m’ha fet aquesta vila que
m’ha adoptat és conèixer Salvador Macip. Ara viu a
Leicester, al Regne Unit, on dirigeix una unitat d’investigació científica sobre el càncer a la Universitat homònima,
però durant una dècada ha destacat en un dels hospitals de
més renom internacional: el Mount Sinai de Nova York.

música ha liderat una banda d’arrel novaiorquesa que portava
l’electrònica refinada de les seves composicions a clubs i sales
de tot tipus i tarannà.
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La seva destresa rau en compaginar totes aquestes tasques
i fer-les amb un minuciós encert, tot potenciant la seva gran
habilitat per fer-se llegir i escoltar quan baixa al terreny dels
mortals per explicar, amb les nostres paraules, l’evolució humana segons la ciència. Però la grandesa del jove Macip, a
banda del vessant intel·lectual, és la seva personalitat, la seva
amabilitat inherent que fa que no te l’imaginis empipat perquè
sempre et rep amb un somriure esbatanat, que no és fals i
genera confiança.

Fill i nét de metges (d’aquells que ja no abunden, dels que
amb un escrutini ràpid són capaços de fer una giragonsa de
diagnòstic més acurada que un escàner d’última generació),
Salvador Macip és el que més d’una vegada he definit com un
humanista en potència.

La vila de Blanes hauria d’estar orgullosa de tenir un metge
tan distingit i propens a l’empirisme mil·limetrat, que participa
en fòrums de gran versatilitat i radiografia la nostra societat
per dins i per fora, amb un ventall de possibilitats que pivoten
entre la ciència i la ficció. Treball, rigor, tenacitat i tossuderia
són motors d’empenta d’aquest il·lustrat investigador sense
ínfules de saberut.

És com si tingués mans per a tot, capacitat de fer múltiples
activitats a la vegada sense errar el tret, amb cura i professionalitat. Personalment he visitat dos dels seus laboratoris, i, a
banda de sentir-me fascinat des de la meva ignorància científica per la tasca que fan metges com ell, hi he detectat uns
tics molt “macipians”: ordre dins del caos, simfonies d’apunts
i notes, cultius d’aparatositat senzilla i concentració en un ambient de tranquil·litat subtil.

Deia Confuci que “qui procura assegurar el bé aliè, en té assegurat el propi”, per això crec que aquest blanenc prohom que
treballa en la investigació del càncer i per ajudar-nos a ser una
mica més sans i feliços, té assegurat el bé etern. g

Simultàniament, Salvador Macip conrea altres activitats engrescadores que difereixen molt de la seva professió principal
però que no per això deixen de ser menys excitants i enlluernadores: parlo de la seva vocació literària que ha derivat en
gèneres tan diversos com la ciència ficció lligada a l’erotisme, la novel·la, l’assaig, la literatura infantil o, últimament i en
confluència amb el seu coneixement, els excel·lents llibres de
divulgació científica i mèdica que ens han deixat bocabadats i
que han estat àmpliament elogiats en tribunes de tot tipus. En

http://marcsbrain.blogspot.com

celobert, opinions solvents!
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