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Dauys coi-laferals proposa un repte interpretatiu al lector: descubrir quines perplexitats i quins dnbtes de
rindividu conceniporani s'aniaguen darrere l'aparent
lleugeresa deis seus onze contes. Perqué mes enllá de
les anécdotes concretes, en aqüestes narracions
s'intueix una situació social anib uns riscs polítics,
tecnológics i económics que tendeixen cada vegada
mes a escapar-se del control individual. El títol del
recuU descriu a la perfecció aquest estat de coses. Els
riscos, de l'ordre que siguin, ja poden ser assimilats, i
els danys coMaterals es multipliquen.
La majoria deis contes están protagonitzats per
honies i dones de niitjana edat anib una posició social
mitjana o alta que amaga la fragilitat d'una existencia
buida i desolada. Aixó es perñla anib la construcció
d'un rerefons costuniista (un cainp de golf, un coiicessionari de cotxes, un gininás...) que inclou algunes
referéncies musicals i cinematográfiques recognoscibles per t o t h o m . Després d'haver-se mostrat la
mediocritat del personatge, s'esdevé un fet imprevisible que trenca el curs normal deis csdeveniments. I
aquest succés insólit i arbitrari condueix progressivanient la narració cap a un final sovint obert que permet diverses interpretacions.
La técnica de David Coloiner en l'execució deis
contes és molt bona, i a vegades exceMent. Hi ha dos
recursos que no passen inadvertits i que eleven I'estil
de les narracioiis: els tecnicisnies i els neologismes.
ambdós usats amb nioderació. Vist el sen doniini deis
recursos verbals, és una llástima que no vagi una mica
mes enlla.
Colomer analitza la societat en retació amb les
amenaces i problenies que ella matelxa produeix. La
paradoxa és que aquesta imprevisibilitat condueix els
personatges a uns estats de risc que ja es creien superats per la societat del benestar i peí desenvolupament

tecnológic, L'obsessió d'un golfista per acabar el
recorregut del ^^rccri en el conté L'obstmndó del turista,
per cxeniple, és una addicció no gaire mes inversemblant que moltes de les que ens descobreixen constantment els psicólegs, L'crudil permet reflexionar
sobre el difícil accés de la cultura a les zones margináis i la funció que fa en els mitjans de coniunicació.
Pero l'exemple mes ciar de com la societat cada vegada fa un pas endavant en el seu desequilibri és Speaher's Comer, que descriu un nión on s'ha de pagar per
utilitzar qualsevol objecte, ja sigui una porta, una
torradora o un teléfon públic. En comparació amb el
panic i la inseguretat general que lian desencadenat
els fets de l'U de setembrc, el plantejament d'aquest
món fictici on tot esta controlat pels diners perd una
bona part de la forc;a que tenia quan va ser escrit. I la
solitud aparent deis personatges ó'Iii(itfinidó o Asícmhlar-sc ajcrcmy Irom (que no teñen parella ni filis, o bé
teñen una parella sense filis o filis sense parella) mostra
que la pérdua deis significáis coMectius fa recaure
sobre l'individu tota la responsabilitat de Texisténcia.
L'arbitrarietat d'alguns d'aquests contes, dones, no
és frivola, sino que és un producte del temps. Les utopies del segle XX ens explicaven que tot podia organitzar-se racionalment, pero ara sabem que la racionalització a vegades és tan nociva coni la irracionalitat.
Per evitar aquest carrero sense sortida hi ha una tercera opció: la ironía, molt present en aquest Ilibre. Pero
de la mateixa manera que a Lii pilota on uivim h Terra
es desentén deis problcmes d'una astronau perqué está
pendent d'un partit de fútbol, el lector d'aquests contes corre el risc de desentendres deis probtemes que
plantegen peí fet que son irónics i presenten situacions fintástiques ben resoltes. 1 aixó no hauria de ser
un dany coMateral que en perjudiques lectures mes
complexes.
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