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“Aquest llibre és com una gran roda
de fira, i cadascun dels seus relats és
una de les cistelles, amb la seva tex-
tura i el seu color, amb els seus temes
i continguts”, explica Iolanda Bata-
llé. I amb això ja ho té gairebé tot dit.
Fa dos anys que Batallé va fer el seu
gran espetec editorial amb La me-
mòria de les formigues i ara, amb un
riure incansable mig amagat sota
l’ala d’un barret de palla, promoci-
ona un recull de contes, El límit
exacte dels nostres cossos, publicat
per Amsterdam. Comprèn setze
narracions que van de la cara més
instintiva i eròtica a la més rigorosa
reflexió existencial, combinades
amb una espurna de deliri surrealis-
ta. “Les històries són molt diferents,
però totes estan lligades, com els ca-
túfols d’una sínia”, reafirma.

El títol no és pas fortuït. Iolanda
Batallé és d’aquelles mares que fan
llistes i més llistes fins que troben el
nom exacte amb què batejar el seus
nounats. La primera opció va ser
dir-li Campió mundial de perruque-
ria, aprofitant el títol d’un conte que
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després de la primera batuda va
caure de l’índex. “Era massa frívol
i feia que el nivell de la resta baixés
en picat”, explica l’autora, que es
guarda d’avançar cap detall de l’eli-
minat, per si de cas forma part d’una
futura antologia. Va donar-hi mol-
tes voltes i finalment se li va acudir
això d’El límit exacte dels nostres
cossos. “De seguida vaig anar a con-
sultar-ho a en Lluís Gavaldà, un
gran amic –recorda Batallé–. Em va
dir que era extraordinari, com el tí-
tol d’una bona balada, i que si jo no
l’aprofitava el reciclaria i el trans-
formaria en una cançó”.

Però Els Pets no van poder bene-
ficiar-se’n. Iolanda Batallé en va te-
nir prou amb les paraules de Gaval-
dà per prendre una decisió. “Va
molt bé amb la tesi del llibre –co-
mença a explicar l’escriptora–. Són
històries de persones que volen so-
breviure. No busquen la felicitat,
perquè a mi això d’intentar ser fe-
liç em sembla una estupidesa. Però
sí que procuren prendre’s la vida
amb alegria”. Tampoc és casual que
El límit exacte dels nostres cossos co-
menci amb una citació de Muriel
Spark que diu “Recorda que has de
morir” i una altra d’Ali Smith que
diu “Recorda que has de viure”. So-
ta aquesta paradoxa Batallé escarte-
ja les setze narracions: la del coix
que entra en una sabateria dema-
nant un mocassí vermell, la de l’ho-
me de seixanta anys que estima els
tomàquets perquè encara és fidel a
un amor d’infància, la del nebot de
Yoko Ono o la preferida de l’autora,
La Capel family. Totes formen part
de la immensa roda de fira.✒
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