
C
asp amb Bailèn va ser la 
primera ubicació de 
Carles Flavià (Barcelona, 
1945) en aquesta ciutat. 

«Era la casa dels meus avis ma-
terns», precisa l’actor. En aquella 
Dreta de l’Eixample, Flavià hi va re-
sidir durant els seus primers 20 
anys de vida. «Anava al col·legi dels 
Maristes (València, 370)», explica. 
Allà també hi estudiava Manel Pou-
sa, més conegut com a Pare Manel. 
«Als 8 anys ja vam coincidir, però 
fins que no en vaig tenir 13 o 14 no el 
vaig començar a tractar», rememo-
ra Flavià. Els dos alumnes viatjarien 
junts a París a cursar els estudis del 
seminari. «Allà vam viure el Maig del 
68», afegeix.
 De tornada a Barcelona, abans 
de residir al Raval, Flavià va pas-
sar per l’Antiga Esquerra de l’Ei-
xample, com a intern del semina-
ri; Bonanova, el Guinardó, i després 
l’Hospitalet i Badalona. Tot això, 
abans d’independitzar-se familiar-
ment i eclesiàsticament.

Del Born al Raval

El Born va ser el primer barri en el 
qual Flavià va començar a viure el 
que fins llavors no havia pogut viu-
re. Va residir també a les Corts, da-
vant del Miniestadi del Barça i, des-
prés d’una desena d’anys de fer-ho 
al Putxet, va aterrar al Raval on fa 
20 anys que viu.
 «Va ser una mica per casualitat 
que ens vam instal·lar aquí, perquè 
la meva dona tenia la feina a prop» 
explica. «A mi m’agrada aquest bar-
ri, sense mitificar», puntualitza. «La 
barreja humana que hi ha és bastant 
espectacle. Els immigrants hi apor-
ten molt de color. Jo, si sóc racista, 
ho sóc amb els europeus», precisa 
el veí del Raval.
 «Així com a l’Eixample les rela-
cions entre veïns eren molt fredes, 
aquí ensopegues amb la gent 
per les voreres. Jo tinc 
molt bon rotllo amb 
els comerciants, tam-
bé a la Boqueria, el 
Pere, el Genaro, el Pi-
notxo, el Quim... Fins i 
tot amb els de parades 
on gairebé no compro. 
Hauria escollit el mercat 
per fer-m’hi una foto, pe-
rò no hauria sabut quina 
parada triar. A qualse-

El ‘showman’ i actor Carles Flavià és veí del Raval des de fa una vintena d’anys. A Ciutat 
Vella també hi té un altre barri que admira, la Barceloneta, i freqüenta, ja que una de les seves 
aficions és anar al Club Natació Barcelona a prendre el sol.

vol m’hi sentiria bé», confessa.
 «Els mercats em diverteixen, són 
un gran teatre, millor que el Liceu. 
En canvi, els súpers no tenen cap 
poesia, encara que reconec que no 
es pot viure de la poesia», assenya-
la. «M’agrada la vitalitat i les relaci-
ons en un mercat. El menjar és ale-
gria, però el mercat és una institu-
ció que no respon a l’actualitat. Avui 
els horaris per poder comprar no 
coincideixen amb els del mercat», 
diu Flavià, que és teloner en l’actual 
gira del 40è aniversari de l’Orques-
tra Plateria.
 «A mi el Raval m’agrada a totes 
hores –expressa l’humorista–, pe-
rò enmig de la nit, quan trec a pas-
sejar el gos (un Jack Russell de tres 
anys que respon al nom de Google) 
a les tres de la matinada, perquè ell 
segueix els meus horaris, és quan 
m’agrada més, so-
bretot a l’hivern, 
amb aquest fred. 
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Àngels, 8  Multiculturalitat que Flavià aprecia
EL VICTORIA ÉS EL BAR DE TONINO, EL LIBANÈS, I AMIC JA DEL VEÍ CARLES 
FLAVIÀ, QUE EN QUALSEVOL MOMENT ARRIBA PER PRENDRE ALGUNA COSA.

Hi ha una calma estranya, un silenci 
especial».
 El seu recorregut amb el gos en-
volta l’edifici de la Biblioteca Naci-
onal de Catalunya i l’Escola Massa-
na. «Al pati interior hi conviuen jo-
ves estudiants i els sense sostre, 
un reflex del Raval i de la ciutat. On 
ve gent jove es perd la por del gue-
to», considera. «La pedra m’agrada 
molt, la cosa antiga, com Sant Pau 
del Camp», diu. O el sabater que li 
arregla les sabates velles. «És a Jun-
ta de Comerç. M’agrada que les co-
ses es puguin arreglar. Avui dia, et 
cobren per venir a dir-te que et can-
viïs un electrodomèstic», lamenta. 
«Així com odio la Sagrada Família, 
Santa Maria del Mar m’encanta. No 
per anar-hi a missa, m’hi sento i hi 
estic bé», explica.
 Del seu propi barri, Flavià en 
detesta els skaters: «Tenen un punt 
d’ofensiu, i potser ho sento així per-
què ja sóc gran. Tampoc m’agra-
den els turistes que envaeixen Ciu-
tat Vella i qui hi ve només de fes-
ta. És clar que el Raval no enganya, 

qui no vulgui soroll que no vin-
gui», sentencia. «Els turistes 
encareixen els preus i mo-
lesten visualment. A mi, en 
canvi, un immigrant no em 
molesta», assegura Fla-
vià. «Quan vaig a altres 
barris penso: ‘¿és que no 
hi ha gent de fora aquí o 
què?’», assenyala. 

Al CN Barcelona

Flavià prefereix viu-
re les seves festes fo-
ra del Raval. «El bar-
ri és com la família, si 
et descuides, ho sa-

ben tot. Jo necessito ai-
re, de nit i quan vull menjar 

fora de casa», aclareix l’actor, 
que ja prepara un nou projec-

te teatral. Cada dimarts, Flavià 
surt del Raval per «anar a Sarrià 
a jugar a futbol sala, sopar i fer 
una partida de dòmino», expli-
ca el també soci del Club Natació 
Barcelona. «El Pare Manel m’ha fet 
dos grans regals en aquesta vida: 
una vespino, als 31 anys, i animar-
me a aficionar-me a un lloc fantàs-
tic, on vaig sempre a prendre el sol, 
bàsicament, però també a fer una 
mica d’exercici, per al qual m’han 
d’enganyar amb una pilota. Quan 
no fa sol, no sé què fer», confessa 
Carles Flavià. H

Pintor Fortuny, 26  La cordialitat del comerciant
«AQUÍ HI VINC A ESMORZAR, A FER UN QUINTO O, SENZILLAMENT, A SALUDAR 
L’AMIC XAVI SERNA», EXPLICA FLAVIÀ A LA GRANJA PLAZA.

Licors Rius  Cava, vins i licors des del 1918
«SÓC UN HOME D’ALCOHOL», DIU FLAVIÀ, «AMB MESURA, COM TOT», AFEGEIX 
AL COSTAT DE JAUME I DAVID RIUS, DE LA LICORERIA DE JOAQUÍN COSTA, 8.

Universal Hayat SL  A gust entre ‘nouvinguts’
AL 3 DEL CARRER DE JOAQUÍN COSTA HI HA LA PERRUQUERIA QUE REGENTA 
HUSSEIN LAHOUCINE, EL MARROQUÍ QUE LI TALLA ELS CABELLS A FLAVIÀ.

Jardins de Rubió i Lluch  Lloc de calma nocturna
A PROP DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA, ENTRE ELS CARRERS 
DEL CARME I L’HOSPITAL, FLAVIÀ HI PASSEJA EL GOS, GOOGLE, TAMBÉ DE NIT.

Un veí De CIUTAT veLLA...  Carles Flavià, humorista

«El Raval no enganya, 
qui no vulgui soroll 
que no vingui»
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