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LLIBRES

Salvador Macip, nou premi Carlemany

El metge i escriptor Salvador Ma-
cip va rebre ahir a Andorra el Pre-
mi Carlemany de foment de la lec-
tura per Hipnofòbia. El guardó re-
coneix la força i l’atreviment d’una
novel·la de ciència-ficció.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Un dels propòsits de
Salvador Macip (Blanes, 1970) és
demostrar que la literatura no ne-
cessita dur l’etiqueta juvenil per
agradar als joves lectors. Rebre el
Premi Carlemany per al foment de
la lectura li dóna la raó. Han sigut
nou joves de 14 a 16 anys de tres es-
coles andorranes els que han deci-
dit el resultat final d’aquest premi
convocat pel Govern d’Andorra, la
Fundació Enciclopèdia Catalana i
les editorials Proa i Columna.

En el cas de Macip, el mèrit és do-
ble perquè, en temps de vampirs i
històries romàntiques, l’escriptor i
metge blanenc hi ha presentat
Hipnofòbia, una novel·la de ciència-
ficció que obre interrogants ètics
sobre el bé i el mal. “La idea de la no-
vel·la va sorgir el 1998, després de
llegir un article científic sobre un
experiment amb ratolins –explica
Macip–. Els que no dormien es tor-
naven més llestos”. A Hipnofòbia,
són els humans els que poden ad-
quirir poders mentals si no dormen.
A partir d’aquest enunciat, el llibre
planteja, segons Macip, “els dilemes
ètics i morals que tenen els protago-
nites”: un metge, el doctor Metclaf,
i un militar, el general Sandcliff.
“Què faríem si tinguéssim el poder
de manipular la ment?”, pregunta.

Pel que fa a l’estil, Macip explica
que Hipnofòbia es fa ressò dels re-
cursos narratius de la ficció audio-
visual. “Avui la ficció s’absorbeix
mitjançant la televisió, el cinema i
internet, i això ho incorporo a la li-
teratura. Es tracta de no entrete-
nir-se en descripcions i eliminar
les restes del romanticisme litera-
ri perquè el públic més jove s’inte-
ressi per la lectura”, diu l’autor,
que ha estructurat Hipnofòbia a
partir dels punts de vista de quatre
narradors diferents.

Macip és doctor en genètica mo-
lecular i des del 1998 es dedica a la
recerca oncològica. Fa anys que
combina la divulgació científica
amb la ficció literària. El 2005 va
guanyar el premi Vall d’Albaida amb
la novel·la Mugrons de titani (Bro-

mera), escrita a quatre mans amb
Sebastià Roig, amb qui també va
signar Ullals (La Galera, 2011),
que va rebre el premi Joaquim
Ruyra. Hipnofòbia la publicarà
Proa al març.

Un premi refundat
Macip és el primer guanyador de
la nova etapa del premi Carle-
many, que canvia de format, de
jurat i de dotació econòmica: pas-
sa de 42.000 a 10.000 euros. Jo-
sep Lluch, editor de Proa, explica
que “la refundació del premi és
una bona opció” i que “s’ha fet
amb voluntat de servei”. Tot i que
el jurat està format per estudi-
ants de 14 a 16 anys, Lluch recor-
da que “no es tracta d’un premi
de literatura juvenil”.e

Salvador Macip ha convençut el jove jurat amb una novel·la de ciència-ficció. FERRAN FORNÉ

L’autor de Blanes rep el guardó de foment de la lectura per ‘Hipnofòbia’

TEATRE

Tan real com
la vida

‘Resnotornaràasercomabans’
LAVILLARROEL
17degener

JUAN CARLOS OLIVARES

Mostrar un tranche de
vie (un tros de vida)
és el que Carol López
persegueix en les se-
ves comèdies. La vi-

da, un tema que ofereix ben poques
novetats quan l’objectiu se centra en
què passa entre el moment de des-
pertar-se i el d’adormir-se. La vida,
gairebé sempre més previsible i pu-
eril del que ens agradaria reconèi-
xer. El teatre, quan desestima la lent
d’augment, és un incòmode reflex de
la superficialitat de les nostres de-
cisions més transcendentals i les
nostres relacions més íntimes. Res
no tornarà a ser com abans és un
exercici nu –o gairebé– per imposar
la màxima naturalitat en un escena-
ri. Gairebé perquè les possibilitats
d’el·lipsi i emoció que ofereix el llen-
guatge del musical es colen sempre
en els muntatges de la directora.
Aquí també, amb evidents referèn-
cies a la intimitat, com Once.

Però el referent cinematogràfic és
Marits i mullers de Woody Allen. La
situació de partida és gairebé calca-
da: una parella (Andrés Herrera i
Dolo Beltrán) verbalitza que està en
crisi davant d’una altra (Andrew
Tarbet i Olalla Moreno) que apa-
rentment no ho està. El temps deci-
dirà. Descartada l’originalitat, Res
no tornarà a ser com abans funciona
sobretot per la frescor dels diàlegs,
resultat del work in progress que
aplica López a la creació del text –ta-
llat a la mida dels seus intèrprets–,
l’equilibrat to agredolç de les histò-
ries enllaçades, l’elegància en les
transicions entre escenes, la incor-
poració del vídeo i la demolició pun-
tual de la quarta paret, sense que cap
de les idees i llicències grinyoli.

Herrera i Beltrán –una actriu que
es troba a faltar– són els que millor
s’adapten a l’estil López. Una mane-
ra de construir la trama i els perso-
natges que requereix un període
d’assajos més extens perquè la im-
provisació es converteixi en un pò-
sit de seguretat natural, com si no
haguessin dit i fet una altra cosa en
tota la seva vida.e

Crítica

Ute Lemper roda el món i torna a Berlín

UteLemper
PALAUDELAMÚSICA
18degener

X.C.

Ben poques coses es poden
retreure a Ute Lemper.
Té una veu pròpia, pre-
parada per baixar als car-
rerons humits del caba-

ret berlinès i per enfilar-se a les es-
cales del musical nord-americà.
D’elegància no n’hi falta, i en té prou
amb un barret negre i una boà ver-
mella per omplir l’escenari. Sap ali-
mentar el seu repertori amb plats
d’altíssima cuina que porten la sig-
natura de Kurt Weill, Léo Ferré o
Jacques Brel. I és artista, se sent ar-
tista en un sentit molt ampli: can-
ta, sí, però necessita vestir les can-
çons amb artificis, i aquest és el seu
punt feble. A ella, que viu a Nova
York, ¿li cal dir que Barcelona és la
seva “ciutat preferida”?

Dimecres al Palau de la Música,
amb Vana Gierig (piano) i Marcelo
Nisinman (bandoneó), Lemper tor-
nava a defensar L’últim tango a Ber-
lín, un xou amb repertori mutant i
fil argumental. La cantant alema-
nya va fer el paper de sofisticada
narradora d’un conte que comen-
ça a Berlín, l’any 1928, amb Kurt
Weill i Bertolt Brecht posant músi-
ca i lletra a la història d’un perso-
natge que el 1933 fuig del nazisme

amb una maleta plena de records
i de cançons. El viatge continua a
Buenos Aires i acaba novament a
l’ànima d’Europa. Tot plegat, un
equipatge sobrer en el reialme de
les cançons.

Cabaret argentí
Com passa al cinema porno, l’ar-
gument és el que menys importa.
Lemper va fer servir un artifici
que no li cal, perquè els millors
moments del concert no van ser
els seus esforços per trobar una
justificació narrativa, sinó la in-
terpretació de les cançons. És
quan canta Surabaya Johnny que
Lemper és Lemper, una cantant
excepcional capaç de desafiar el
Jacques Brel de Ne me quitte pas
i Amsterdam i d’hipnotitzar amb
L’accordéoniste que va popularit-
zar Édith Piaf. Lemper també és
Lemper quan, per respecte a As-
tor Piazzolla, s’atreveix a cantar
en castellà de Buenos Aires Yo
soy María i Los pájaros perdidos.
És quan canta que desapareix el
gel de la sofisticació.e

L’alemanya Ute Lemper amb el pianista Vana Gierig
dimecres al Palau de la Música. MARTÍ E. BERENGUER

MÚSICA

Jacques Brel
Lemper va
encadenar les
cançons ‘Ne
me quitte pas’
i ‘Amsterdam’

Científic
L’origen de
la novel·la
va ser un
experiment
amb uns
ratolins

Andrew Tarbet i Andrés Herrera
entre copes. DAVID RUANO
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