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Novenari d'dnimes és el primer recuii de 
contes d'Oriol Pi de Cabanyes, autor fins 
ara de tres novelles que ofereixen un interes 
indiscutible i una serie de problemes molt 
considerable. El recull que ara m'ocupa, es- 
crit en data recent suposo (l'autor ja havia 
freqüentat el conte abans, perb no deu ha- 
ver cregut oportú de recollir aquells textos 
en un llibre), representa un canvi en la di- 
recció que seguia l'obra de Pi de Cabanyes. 
Novenari d'dnimes, lluny de la preocupació 
d'introduir elements més o menys crítics i/o 
renovadors en la nostra difícil tradició lite- 
rLia o d'importar esquemes d'una sensibili- 
tat ja divulgada i consolidada dellh les nos- 
tres fronteres, és una obra que, sobre la base 
d'una escriptura virtuosista, retorna a les 
estructures tradicionals del conte amb una 
temhtica en la qual és molt difícil innovar: 
la realitat que existeix enllh de les aparences, 
el món subterrani del fanthstic, del mera- 
vellós, de I'horrible. El volum aplega nou 
contes que exploren territoris d'aquest hmbit 
indeterminat que designem amb el qualifica- 
tiu de misteriós, amb algunes llicencies que 
permeten a I'autor, a dos o tres contes, apli- 
car-se a narrar-nos uns assassinats que, comp- 
tat i debatut, no resulten gens enigmhtics. 
Entre les possibilitats que treballa Oriol Pi 
al llibre trobem: la hipnosi, que, a la impen- 
sada, revela un trauma relegat a l'inconscient 
(Saba, saba, pell de cabra), la transmigració 
d'hnimes i els seus avatars (Transmigració i 
Invocació), I'aparició de fantasmes (L'enigma 
d1AderrÓ), l'assassinat i la venjanca migica 
(Akelarre al balneari) o l'assassinat per amor 
(Soliloqui de carrer i Pena de mort), una his- 
tbria fanthstica amb aire de rondalla i intene 
ció moralitzant (Rondalla), l'acció devota amb 
conseqü~ncies inverses (Orate-Frates). Si I'au- 
tor ha volgut fer-nos evident que darrera de 
l'intelligible s'amaguen moviments i energies 
de poder i d'abast incommensurables, el fet 
és que no sempre els contes responen a 
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aquest designi amb la mateixa efickia. A 
vegades li falla, a Pi de Cabanyes, el tracta- 
ment del fanthstic a causa de l'explicitació 
dels components de l'acció: a Transmigració, 
per exemple, hi ha un excés de preparació, 
amb massa pistes laterals, del desenllas, 
mentre que, posem per cas, a Saba, saba, pell 
de cobra la peripscia mena a una sorpresa 
final ben inesperada: la hipnosi revela que 
la malenconia de la pacient es deu a una 
violació ignorada i, aleshores, un accident 
molt oportú des del punt de vista litecari 
la deixa confinada mentalment a l'estadi an- 
terior al trauma, innocent i infantil: és la 
irrupció de la lbgica del somni en una rea- 
litat creible en aparenca. El cert és que Oriol 
Pi aconsegueix moments notables, com en el 
conte Soliloqui de carrer (un enfilaii de tb- 
pics proferits per una veu molt versem- 
blant), perb que, en el conjunt, no arriba 
a dominar la dramatització de les seves his- 
tbries: Pena de mort és una intriga molt 
fluixa, Akelarre al balneari no ens fa témer 
una venjanca ineluctable. Hi ha ocasions en 
que falla el llenguatge, que es decanta cap 
a la retbrica efectista o cap al tbpic conforta- 
ble, sense que ai& hagi de ser un obstacle 
per reconeiver que Oriol Pi de Cabanyes és 
un estilista notable, ben assaborit per un pú- 
blic convencut de l'autenticitat de i'experien- 
cia que proposa a les seves obres. Tanmateix, 
davant la seva obra i davant Novenari d'lini- 
mes, crec que és molt lícit de formular algu- 
nes reserves sobre la seva habilitat com a 
constructor d'histbries (les novelles pecaven 
de mal estructurades) i com a creador d'e- 
fectes dramhtics (encara que a vegades ho 
aconsegueix a cbpia d'acumulació). Són pro- 
blemes que un escriptor jove i dotat pot 
solucionar en les seves obres futures: no 
tenim cap raó per dubtar-ne. 
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