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Ara que Xavier García Albiol 
ha posat de moda la idea de 
normalitat, val la pena llegir 

Thomas Bernhard, de qui El Gall 
Editor acaba de publicar L’imitador 
de veus, en traducció de Clara For-
mosa. Per a Bernhard, la normalitat 
és una cosa depriment, patètica i la-
mentable. Fins i tot infernal i peri-
llosa. I, en realitat, impossible. Su-
poso que l’escriptor austríac troba-
ria García Albiol d’allò més normal, 
és a dir, d’allò menys interessant i 
absurd. O potser no, potser rebus-
cant en el personatge desemmasca-
raria la seva anormalitat normal...  

A Bernhard el que li interessava 
era la bogeria, entesa com la cara 
fosca de la normalitat. Tota la seva 
obra va en aquesta direcció: és un 
elogi asèptic dels qui sense ado-
nar-se’n surten de la norma, dels 
qui fugen de la convenció, del marc 
establert, dels qui viuen una rea-
litat paral·lela –real o fictícia– a la 
feina, la família, els amics. Una 
desviació que, quan es manifesta 
de debò, ho fa de la mà del suïcidi, 
l’assassinat, la depressió o la sole-
dat més radical. 

A L’imitador de veus fa cent qua-
tre retrats de personatges al mar-
ge de tot, un catàleg de ciutadans 
fora del normal. En un diari, aques-
tes històries anirien a la secció de 
successos. De fet, la manera de nar-
rar de l’escriptor té un to fred i ob-
jectiu, cap judici moral. El que per 
a molts serien autèntics monstres o 
folls o criminals, per a l’escriptor 
són psicologies dignes d’atenció. La 

seva mera existència li serveix per 
negar la suposada normalitat del 
món, una normalitat que necessi-
ta les excepcions de la bogeria per 
afirmar-se com a presó d’ànimes.  

En realitat, moltes d’aquestes 
persones en les quals Bernhard fi-
xa la seva atenció són aparentment 
normals. Per exemple, aquell jove 
superric que duia una vida normal 
amb la seva parella, només que la 

parella era un maniquí. O el carter 
que durant anys havia deixat de re-
partir les missives que creia que 
duien notícies tristes. O el refugi-
at turc acollit a casa d’una venera-
ble anciana a qui un dia, “per cari-
tat”, decideix matar. O la viuda so-
litària a qui només feia companyia 
un gos, al qual un dia va decidir li-
quidar, per així poder tornar amb 
els humans. O aquell príncep l’on-
cle del qual, abans de suïcidar-se 
als 51 anys, li havia dit que “haver 
de viure cinquanta anys en aquest 
món, al cap i a la fi sense que se’t 
consultés, era més que suficient 
per a una persona capaç de pensar. 
I que qui sobrevivia després 
d’aquest temps era dèbil d’esperit 
o de caràcter”. 

O aquest cas, que em permeto 
reproduir sencer, perquè il·lustra 
bé l’estil i el fons de les microhistò-
ries del llibre: “Una dona d’Atzbach 
va ser assassinada a cops pel seu 
marit perquè, segons la seva opi-
nió, havia agafat el nen equivocat 
per posar-se fora de perill a la ca-
sa en flames. No havia salvat el fill 
de vuit anys, de qui el seu marit te-
nia previst fer-ne algú especial, si-
nó la filla, a la qual el marit no es-
timava. Quan el tribunal de distric-
te de Wels va preguntar al marit 
què tenia previst per al seu fill, el 
marit va contestar que volia fer-ne 
un anarquista i un assassí de mas-
ses enderrocador de la dictadura i, 
per tant, de l’estat”. 

Vet aquí el que hi ha darrere la 
normalitat, senyor García Albiol.✒
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¿Tinc dret a escriure 
l’examen en tortosí?

La carta del lector Víctor Mon-
tencino, publicada dijous, plan-
tejava un tema complex i espi-

nós: per què les formes de certs dia-
lectes, com ara el tortosí, no s’accep-
ten en els usos escrits més formals, 
com ara un examen a la universitat? 
Tot i ser evident que tots els dialec-
tes són igual de respectables i po-
tents lingüísticament –ja ho va dei-
xar clar l’admirat Jesús Tuson–, una 
llengua, per ser viable ara i aquí, ha 
de tenir una massa crítica de par-
lants i assolir un grau d’unitat que 
sempre comporta subordinar la se-
va diversitat interna al model refe-
rencial que anomenem estàndard.  

I l’estàndard –la varietat més prò-
pia dels registres formals– no és ni 
pot ser equidistant respecte als di-
alectes. Cap estàndard –ni en fran-
cès, ni en anglès, ni en italià, etc.– és 

una barreja morfosintàctica dels 
seus dialectes. En cap conviuen, en 
el mateix registre, la meva taula i la 
teua taula ni nosaltres i vatros. Tots 
es basen més en un(s) dialecte(s) 
que en un(s) altre(s). Sense un cen-
tre de poder polític no hi ha llengua 
–no s’unifica la diversitat–, i aquest 
centre sol privilegiar el seu propi di-
alecte. Per això, a Catalunya, l’estàn-
dard es basa molt més en el dialec-
te central que en el tortosí. 

Tots els dialectes poden ser la ba-
se d’un estàndard, sí, però si ente-

nem estàndard en el seu sentit més 
propi –un model referencial per a 
tot el domini–, no hi pot haver tants  
estàndards com dialectes. Tots els 
docents universitaris no són ni po-
den ser competents per corregir 
textos en tortosí: escriure en torto-
sí fa impossible avaluar l’alumne.    

Com salvem, doncs, la diversitat? 
De dues maneres. 1) Mantenint les 
formes de cada dialecte en el seu 
àmbit d’ús, incloent-hi registres 
formals (ràdio, revistes...), perquè 
en aquest àmbit sí que són referen-
cials. 2) Mantenint en la llengua 
oral tots els trets dialectals –es par-
li amb qui es parli– amb l’única ex-
cepció d’aquells que, puntualment,  
dificulten la comunicació. Cal que el 
tortosí parli tortosí a tot arreu, i que 
tots els que el sentim aprenguem a 
entendre i estimar el que parla.✒
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