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El nou púlpit evangèlic de Flavià 

• L'humorista ofereix una lectura particular de les Escriptures amb l'ajut en el guió de Manel
Fuentes

ALBERT GUASCH

Ningú millor que un exdeixeble de l'Església per trobar el revers de les sagrades escriptures, escorcollar
en la lletra menuda i, si s'és Carles Flavià, extreure líquid humorístic de l'àrida matèria. Tot això sense
perdre de vista la perspectiva i el rigor històric. Almenys aquest és el noble propòsit de L'Evangeli
segons Carles Flavià, que comença a representar-se dijous a la Sala Muntaner en format monòleg i
amb tocs en el guió aportats per Manel Fuentes.

"És el llibre que més vegades he llegit, potser d'una forma equivocada i soferta, com tots els de
la meva edat, i sempre he volgut fer-li una mirada particular i distanciada. A la fi, la conclusió que
busco amb aquest espectacle és que l'Evangeli no és com ens l'han explicat i com reflecteixen
els llibres", va dir ahir Flavià, que va estar enrolat en les files eclesiàstiques durant 16 anys. Una
autoritat.

L'obra, ja vista a Tàrrega, ve amb advertències de l'autor. La primera: "No és irreverent. Almenys per
mi no ho és. I no és una peça que vagi contra l'Església", va dir. La segona: no pretén ser una
llauna. "Això podria ser una pallissa bestial, però el repte és aconseguir que la gent rigui i sense
concessions a l'humor fàcil, que no costaria gens amb un tema així".

I tercer: no és un monòleg dels habituals. "Els monologuistes ja estan molt vistos i acabaran fent-se
tan pesats com els cantautors". Per això escenifica l'obra en una barra de bar, amb un sofà i "dos o
tres tamborets", i hi ha incorporat una actriu, Ana Moya, per donar cert contrapunt.

SENSE INVENCIONS
Possiblement, l'assumpte de la irreverència dependrà del llistó que tingui l'espectador. I és que Flavià
diu haver trobat en l'Evangeli mencions al divorci; referències de les males relacions de Jesucrist amb la
seva mare i de la seva escassa fe en la família, i revaloritza el demonitzat Judes. "No m'ho invento; tot
això és al llibre".

La col.laboració de Manel Fuentes ha servit, segons Flavià, per aconseguir un guió que sigui més amè.
"M'ha ajudat que no quedi un text per a monges, sinó que es pugui oferir a més gent, gràcies a la
lucidesa que li dóna el ritme de la televisió". I, amb certa gràcia, va afegir: "Si no és fàcil trobar una
dona jove, tampoc ho és teni  r un amic igualment jove. Però jo l'he trobat en el Manel".
Carles Flavià, ahir al Raval de Barcelona.
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