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quell engresca-
dor programa de

la revolució francesa
–llibertat, igualtat, fra-
ternitat– s’ha anat de-
sinflant. Ha quedat
com una més de les
utopies que somien

alguns humans. Potser l’únic dels tres
conceptes que manté un espai privile-
giat és la igualtat, no pas la de les revo-
lucions marxistes, sinó la que regna in-
apel·lable… als cementiris. Pel que fa a
les altres durs, una, llibertat, ha seguit
funcionant com un crit difús que té en-
cara un gran predicament en manifes-
tacions i pamflets diversos. Pel que fa
a la fraternitat, segueix relegada al seu
modest tercer lloc de l’eslògan i no em
consten crits entusiastes entre les
masses reclamant “Fraternitat!, frater-
nitat!”. Hi ha molta més gent inclinada
a cridar “Llibertat!”. Davant d’aquest
panorama alguns hem après a rebai-
xar les expectatives i a temperar les il-
lusions col·lectives. Jo mateix em sen-
tiria del tot reconfortat si em garantis-
sin que el programa que va formular el
savi Jorge Wagensberg en un dels seus

aforismes fos assumit plenament pels
nostres governants: “Els quatre sentits
fonamentals de la convivència huma-
na són el sentit de l’humor, el sentit co-
mú, el sentit crític i el sentit del ridícul.”
Aquesta és la meva utopia! ¿S’imagi-
nen una administració gestionada per
persones que tinguin ben activats
aquests quatre sentits? Sobretot el del
ridícul! Disposar de sentit del ridícul
sol ésser la garantia –l’estímul!– per
assegurar l’existència dels altres tres.
Si es donés aquest feliç atzar seríem a
les portes d’un món feliç. Wagensberg
posava molt d’èmfasi en les virtuts del
sentit de l’humor. El trobava realment
indispensable després de comprovar,
alarmat, que en els trenta-un mil versi-
cles de la Bíblia i en la lletra dels cent
noranta himnes nacionals no hi ha cap
rastre de sentit de l’humor. Els predi-
cadors religiosos i els salvadors de pà-
tries, els impulsors de tantes guerres
de la història, no han estat mai proclius
a l’humor. Mancats de sentit del ridícul,
han estat incapaços de riure’s d’ells
mateixos i, sempre tibats, sempre bo-
tits de raó, han fet més mal que bé.
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Keep calm
Miquel Berga Bagué

Quatre sentits

Els predicadors religiosos i
els salvadors de pàtries, els
impulsors de tantes guerres
de la història, no han estat
mai proclius a l’humor

he adonat que just fa 22
anys que soc membre del
jurat del premi de novel·la

curta Just Manuel Casero, que conce-
deix la Llibreria 22, de Girona. Aques-
ta llarga vinculació, la comparteixo jo-
iosament amb Vicenç Pagès i també la
disfruto amb els membres (Margarida
Casacuberta, Josep Maria Fonalleras i
Eva Vázquez) que s’hi van afegir més
tard, però que, de fet, també fa molts
anys que en formen part. Sumant-hi el
llibreter jubilat Guillem Terribas i Jor-
di Gispert, el seu successor en la ge-
rència de la 22 i com a secretari sense
vot del premi, afirmo que aquesta és
una “família” (amb tots els nostres
problemes i discussions) a la qual em
fa feliç pertànyer. Tanmateix, no es-
cric aquest article per celebrar la coin-
cidència que fa 22 anys que soc mem-
bre del jurat d’un premi literari orga-
nitzat per la Llibreria 22. Ho faig per-
què, amb tantes experiències viscudes
amb el Casero durant aquest temps,
mai m’havia sentit tan emocionada i
també orgullosa per la meva vincula-
ció al premi com en la nit recent en
què va tenir lloc l’acte d’entrega de la

M’

39a edició. I això va ser perquè va es-
tar dedicat a l’actriu Cristina Cervià,
que va morir al març.

Com podia deduir-se de les paraules
de Guillem Terribas, conductor de
l’acte, era de justícia que la 22 fes
aquesta dedicatòria (millor dir-ho així
que referir-se a un homenatge perquè
ella no en volia) a la Cristina, que, de
manera generosa, va participar en

multitud d’actes de la llibreria, sovint
llegint fragments d’obres amb la seva
veu càlida i clara. Recordant vivències
amb la Cristina, vam intervenir-hi els
seus germans, Imma i Alfred Cervià, i
quatre amics seus: Meritxell Yanes i
David Planas, que van compartir-hi
l’escenari nombroses vegades i una
experiència semblant del teatre, Jo-
sep Maria Fonalleras i jo mateixa.
Vaig sentir que parlàvem en nom dels
assistents perquè bona part dels quals
també podien haver explicat les seves
vivències amb la Cristina o podien re-
cordar-la al teatre o en tants d’actes
amb els quals va il·luminar la vida cul-
tural gironina. És així que l’important
és l’amor per la Cristina que es respi-
rava en aquella sala. També és just
que l’acte es fes a La Planeta, lloc que
la Cristina tant s’estimava i on va ac-
tuar tantes vegades. Va ser allà on, fa
21 anys, vaig començar a relacionar-
me amb ella en un acte a la memòria
de Maria Mercè Marçal, que havia
mort feia uns mesos. Que estrany,
trist i també commovedor, participar
en aquest altre acte, sense ella, però
amb ella.

“També és just
que l’acte es fes
a La Planeta, lloc
que la Cristina tant
s’estimava i on
va actuar tantes
vegades

Imma Merino

Dedicat a la Cristina
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