Lletres

➤ Marc Pérez i Giménez,
periodista

Salvador Macip ens proposa “El joc de Déu”
molt ben cuidada perquè va esquitxant petits episodis en forma de
mini-capítols, en què la ploma de Macip s’intensifica amb un treball
de camp particular; s’hi traspua la mesquinesa quotidiana que de
vegades protagonitzem sense adonar-nos-en, el balanç entre el bé
i el mal que no és un blanc o negre sinó una escala de grisos, i l’estil
peculiar i directe d’un Macip excels.
En definitiva, una novel·la d’actualitat en què la ficció es baralla amb
la realitat i on els personatges ens retraten la visió d’un món a punt
d’esclatar a partir d’una trama hilarant que ens dibuixa un panorama
de vida, mort, amor, vici, sexe, tendresa, poder, ambició i moltes altres passions reunides. Són la barreja que Salvador Macip tamisa en
el seu tub d’assaig literari per fer aflorar una novel·la pop, de ciència
ficció i realitat virtual, de passatges extraordinaris i de minuciositat de
detalls que ens porten a definir-la com una de les novel·les de l’any.
Encomaneu-vos a “El joc de Déu”, perquè, sense saber-ho, podríeu
salvar la humanitat. g

“Sebastià Roig, Salvador Macip i Marc Pérez,
autor i presentadors del llibre “El joc de Déu”,
el passat 9 de novembre a la llibreria Bertrand de Barcelona

El món està a punt de desaparèixer per culpa d’uns científics que,
sense saber-ho, estan a punt de crear un forat negre que ens engolirà a tots. L’única persona que pot evitar-ho és un jove “ni-ni” sedentari, interessat només per la “dolce far niente” i les xavales. Però,
¿qui podrà motivar-lo, i com, perquè dugui a terme una feina tan
complexa? Ho farà posant en safata la noia dels seus somnis -una
jove bella i ambiciosa-, Déu, perquè hem de dir que Déu existeix...
almenys en aquest llibre, i és un Déu que amaga coses, que planifica
conxorxes i que està atrapat en un espai des del qual es mou amunt
i avall pel temps. No és, per tant, un Déu celestial i es convertirà en el
cervell de l’operació que, alhora, intentarà evitar un xèrif massís d’un
poble petit que deixa de ser tranquil un dia que hi passa alguna cosa
que no desvelarem...
El cas és que la cosa es complica i, embolica que fa fort, perquè
s’entra en una espiral d’acció i passió trepidant en què Salvador Macip fa aflorar el bo i millor del seu sentit de l’humor que pivota entre
la ironia i l’absurd, i ens aboca a una lectura d’immersió en la novel·la
que es llegeix ràpid però es paladeja a poc a poc. L’estructura està
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d'Aprender a dibujar el viento
que farem el proper
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