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El blanenc Salvador Macip, que ja ens 
havia sorprès amb la seva faceta lite-
rària amb novel·les com Mugrons de 
titani (2005), el Rei del món (2007) i El 
joc de déu (2010), amb els llibres de 
divulgació científica Immortals, sans i 
perfectes: com la medicina canviarà les 
nostres vides (2008) i Les grans epidèmi-
es modernes (2010) i amb les narraci-
ons Quina gran persona! Herois quotidi-
ans i savis maldestres (2007) i L’Oriol i en 
Tururut (2007), el 17 de desembre, en 
la celebració de la Nit de Santa Llúcia, 
va guanyar, juntament amb Sebastià 
Roig, el Premi Joaquim Ruyra de litera-
tura juvenil amb la novel·la Ullals.
Per això, i malgrat la distància que ens 
separa, hem contactat amb ell  perquè 
ens faci cinc cèntims de la seva última 
obra.

- A la xarxa, buscant informació sobre 
la teva obra i sobre la teva persona, 
m’ha sorprès la quantitat d’entrades 
que hi ha, tant de la teva activitat cien-
tífica com de la teva faceta literària. Ets 
un home de ciència que escriu o ets un 
escriptor que es dedica a la ciència? 
Cap de les dues coses. Em considero un 
científic i un escriptor. Passo més hores 
investigant que escrivint, però això no 
vol dir que no hi posi la mateixa passió. 
Espero poder continuar dedicant-me a 
la ciència i a la literatura tota la vida, per-
què no m’imagino prescidint ni d’una ni 
de l’altra.

La teva activitat diària se centra bàsi-
cament en la investigació científica a la 
universitat, però com t’organitzes per 
compaginar les dues activitats?

La ciència demana molta dedicació i es 
menja la major part del teu temps. Per 
això s’ha de tenir molta voluntat i ser 
molt ben organitzat si vols fer alguna 
activitat més. En el meu cas, aprofito per 
escriure a la nit, quan tothom dorm i la 
casa està en silenci. Com que m’ho pas-
so bé fent-ho, per a mi no és cap sacrifici 
dedicar-hi un parell d’hores cada dia. A 
més, m’ajuda a desconnectar de les ten-
sions del laboratori i a carregar piles.

- Aquesta obra, Ullals, l’has fet conjun-
tament amb en Sebastià Roig. No és la 
primera vegada que escriviu conjunta-
ment, ja al 2005 havíeu utilitzat aques-
ta formula amb  Mugrons de titani, amb 

la qual aconseguíreu el premi La Vall 
d’Albaida de narrativa eròtica. Com es 
fa per escriure a mitges una novel·la? 
Un la pensa i l’altre l’escriu? 
Cada parella suposo que ho deu fer dife-
rent. Nosaltres hem anat perfeccionant 
el mètode al llarg dels gairebé quinze 
anys que fa que escrivim plegats. Quan 
vam començar, ens barallàvem tota 
l’estona. Després, vam descobrir que el 
que calia era definir molt bé l’argument 
abans de res. Per això ara dediquem 
molt de temps, mesos si cal, a intercan-
viar idees i discutir amb tot detall cada 
escena de la novel·la. També cal trobar 
un estil d’escriure intermig i aquesta és 
una de les coses més interessants de tre-
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ballar en parella, perquè t’obliga a esco-
llir opcions que tu sol potser no triaries. 
Abans escrivíem un tros cadascú i des-
prés els repassàvem, però a Ullals un va 
fer el primer esborrany sencer de princi-
pi a final, partint de l’esquema detallat, i 
després entre els dos el vam anar polint 
fins que ens va agradar com quedava.

- He llegit que Ullals és una novel·la de 
terror basada en fets reals que barreja 
ciència ficció amb western i també th-
riller. Com la definiries?
És, sobretot, un thriller psicològic i des 
d’aquest punt de vista crec que pot in-
teressar a un públic molt ampli. És cert 
que hem usat una estructura típica del 
western, la del fort atacat pels indis, però 
també hi hem afegit elements de les his-
tòries clàssiques de fugues de presons 
o camps de concentració. Finalment, hi 
hem barrejat elements fantàstics basats 
en una adaptació local de les històries de 
Lovecraft, que van apareixent poc a poc i 
van afegint misteri i un toc de terror.

- En quins fets reals està basada i per-
què vas triar aquests fets per escriure 
aquesta obra? 
Fa uns anys, van trobar una mena d’es-
cola per a “joves rebels” a l’Empordà, 
on maltractaven els estudiants, la ma-
joria estrangers. Un d’ells es va escapar 
i va explicar-ho tot. Quan ho vam llegir 
al diari, ens va semblar increïble i vam 
veure ràpidament que allà hi havia una 
novel·la interessantíssima. Però quan 
vam començar a discutir la possibilitat 
d’escriure-la des d’una òptica gairebé 
periodística no ens acabava de convèn-
cer. Vam veure que funcionava molt mi-

llor si no ens limitàvem i la fèiem servir 
de punt de partida per construir una his-
tòria amb girs completament nous. 

- Darrerament, has publicat la novel·la El 
joc de Déu, una història imaginativa que 
és una parodia sobre el món científic. Et 
sents igual de còmode amb aquest gè-
nere que amb el de terror?
Quan escric una novel·la no em plante-
jo mai si estic fent un gènere o un altre. 
El més important per a mi és la història 
que vull explicar. De fet, El joc de Déu for-
ma un díptic amb El rei del món, les dues 
parlen del mateix, de la manipulació de 
les masses i de les persones, però una 
en format de comèdia negra a ritme de 
zàping televisiu i l’altra de pel·lícula d’ac-
ció amb altes dosis de sexe i violència. 
I Ullals és una combinació de gèneres 
molt diferents. M’agrada poder fer servir 
tota mena d’elements quan escric i no 
haver d’usar un sol format, per això no 
encasellaria les meves novel·les en un o 
altre gènere. Crec que això fa que siguin 
més sorprenents.

- Parla’ns dels teus referents literaris?
El joc de Déu està molt influït per Kurt Vo-
nengut i Richard Brautigan, mentre que 
El rei del món beu més de Chuck Palah-
niuk, Dennis Cooper i Brett Easton Ellis. 
Mugrons de titani, en canvi, té molt d’Asi-
mov i els contes de Quina gran persona! 
són un homenatge a Pere Calders. M’han 
marcat els beats (sobretot Kerouac), Pe-
drolo, J.G. Ballard, algunes coses de Paul 
Auster i ara intento incorporar en el que 
escric el que aprenc de Phillip Roth, Don 
DeLillo o Cormac McCarthy. La part fan-
tàstica em surt de Lovecraft, Poe, Tolkien 

i altres clàssics com Frankenstein i Dràcu-
la. Suposo que el fet que m’agradi barre-
jar tants gèneres prové precisament de 
llegir llibres tan diferents i això és el que 
acaba influint en el meu estil.

- Quan i en quina editorial podrem lle-
gir Ullals?
La publicarà La Galera aquest Sant Jordi 
vinent i també sortirà simultàniament 
en castellà.

- I, per últim, una persona com tu, que 
porta aquest ritme de treball, imagino 
que està treballant ja en alguna cosa. 
Ens pots avançar una mica com serà el 
teu proper llibre?
Fa poc que he acabat una altra història 
que encaixa en el cicle sobre la manipu-
lació i l’engany, aquest cop explorant els 
límits entre novel·la i contes i tirant més 
cap al terror. Ara estic escrivint el meu 
tercer llibre de divulgació, que ha de 
sortir a finals d’any o principis del 2012, 
i ja tinc en marxa tres o quatre projectes 
més que aniré acabant al llarg dels pro-
pers anys. Un d’ells és el següent llibre 
amb en Sebastià Roig. M’agrada embo-
licar-me en històries ben diferents, sol o 
en companyia, i anar-les alternant.

Com podeu comprovar, sembla que en 
Salvador no deixarà de sorprendre’ns 
tant per la seva activitat literària com 
per la seva faceta científica. 
Moltes gràcies, Salvador, pel teu temps 
i espero amb ganes la publicació 
d’Ullals i del teu nou llibre de divulga-
ció científica. y

Maria Àngels vázquez


