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Primera fila    icult
Adéu a una figura iconoclasta LLL

RAFAEL TAPOUNET
BARCELONA

S
e’n va anar de nit, és clar. I 
envoltat d’amics. Així és 
com li agradava viure a 
Carles Flavià (Barcelona, 

1945), mànager d’artistes, empresa-
ri de locals nocturns, monologuista 
iconoclasta, actor de vocació tarda-
na, home espectacle integral i mes-
tre de la irreverència ancorada en 
una profunda comprensió de l’àni-
ma humana, si és que tal cosa exis-
teix. Va ser sacerdot de parròquia 
obrera, va perdre la fe («he canviat 
Déu pel món», explicava) i va penjar 
els hàbits el 1982. Llavors ja era un 
assidu de la sala Zeleste del carrer de 
l’Argenteria, a la barra del qual va 
forjar un vincle indestructible amb 
Jaume Sisa, Gato Pérez, Jordi Farràs 
(La Voss del Trópico) i Rafael Moll, en-
tre altres. A l’últim moment, vençut 
pel càncer a l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron, va ser fidel a la seva 
paraula i no va demanar cap capellà. 
La seva companya, Lucila Aguilera 
(que va ser esposa de Pepe Rubianes), 
i els seus amics li van brindar ahir 
tot el consol que necessitava.

se’n va de nit

ne recalcitrant, va començar a alter-
nar l’eucaristia amb les copes a Ze-
leste. Al llibre entrevista de Donat 
Putx El comptador d’estrelles, Jaume 
Sisa fa un retrat molt vívid d’aque-
lles nits. «Quan no tenia bolo, el meu 
pla de vida era sopar i anar al Zeles-
te, on sabia que trobaria els amics. I 
a les cinc, quan tancaven, continuà-
vem on fos: a casa d’algú, a esmorzar 
al mercat o a acompanyar el Flavià 
a fer la primera missa. [...] Ell tenia 
missa cada dia a les vuit en una par-
ròquia de Badalona. Nosaltres ens 
assèiem a l’últim banc de l’església, 
intentant aparentar moderació i un 
estat digne, i Flavià deia el sermó i re-
partia la comunió amb la casulla i el 
calze».

EMPRESARI DE LA NIT / Aquells dies, con-
tinua Sisa, aquell peculiar capellà 
noctàmbul «era un devot del sexe fe-
mení, del JB i de Crist... tot i que des-
prés Crist va quedar una mica rele-
gat». Així va ser. Flavià va abandonar 
el sacerdoci i va començar una carre-
ra com a mànager en la qual va tenir 
com a clients amics de l’ànima com 
l’Orquestra Plateria, Gato Pérez i Ru-

 Flavià es va criar a l’Eixample bar-
celoní, i allà, al col·legi dels Maris-
tes, va conèixer Manel Pousa, avui 
conegut com el Pare Manel, un al-
tre amic per sempre. Junts van deci-
dir ordenar-se sacerdots i junts van 
viatjar per cursar els estudis del se-
minari a París, on van viure a pri-
mera fila el maig del 68. A la segona 
meitat dels anys 70, Flavià, insom-

Geni i figura fins al 
final, es va encarregar 
de redactar l’esquela 
que avui publiquen 
diversos mitjans

Fidel al que havia dit, 
no va demanar cap 
capellà. La companya 
i els amics li van oferir 
el consol necessari

carles Flavià

l’actor, monologuista, presentador, 
mànager, exsacerdot i rei de la irreverència 
mor de càncer a Barcelona als 70 anys

Molt gran

E
stàvem treballant en un 
documental. No volia dei-
xar passar l’ocasió de tor-
nar a desafiar la por i po-

sar un somriure a la derrota que ve-
nia. Havia de ser un monòleg amb 
interpel·lacions dels seus amics 
d’aquí. Jaume Sisa, el Pare Manel, 
les altres viudes de Rubianes, els as-
sidus a la Cova Fumada, els seus 
amics del Dòmino, els del Natació 
Barcelona, els del futbol sala, Zeles-
te, Nitsa, Raval... i, per descomptat, 
Lucila i el seu gos Google.
 El monòleg central era brutal i 
arrencava amb el diagnòstic. No us 
n’explico res més perquè estic se-
gur que, recopilant textos i notes, 

uns quants farem que les seves refle-
xions vegin la llum. I això serà una 
ajuda per a molts i una teràpia con-
tra el dolor per a tothom.
 Risaterapia. Així es deia la seva 
empresa i així crec que afrontava 
l’ofici. Era un bomber d’urgència 
per pal·liar el dolor a canonades de 
riure. No hi havia temes tabú. De ve-
gades encara no hi havia ni la distàn-
cia prudencial amb la tragèdia que 
ja li endossava una vacuna de comè-
dia. Sense tacticisme. Sense xarxa. 
Enorme.
 Conèixer-lo era estimar-lo, però, 
esquiu a la sensibleria i desproporci-
onat en tot com era, no ho posava fà-
cil d’entrada. Molts s’ho van perdre. 
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bianes. També es va embarcar en la 
gestió de sales de festa i bars com el 
fugaç Baticano (que amb prou feines 
va durar quatre mesos a causa dels 
problemes amb els veïns) i el Nitsa, 
la nova encarnació de l’antic Don 
Chufo, ocupació que al final el va 
portar a trencar el seu vincle profes-
sional amb la Plateria.
 L’any 1996 va publicar una hete-
rodoxa biografia de Rubianes camu-
flada de llibre de converses (¡Rubia-
nes, pallasso!) i, davant la insistència 
del còmic galaicocatalà i de l’escrip-
tor Sergi Pàmies, va decidir, als 50 
anys, fer un nou gir a la seva impre-
visible trajectòria i pujar als escena-
ris convertit en monologuista. Va 
debutar a la Bodega Bohemia amb 
l’espectacle Epístoles, en el qual ja va 
construir aquell personatge de ti-
pus llengut, descregut, hiperbòlic 
i aparentment enfadat amb el món 
però d’una vitalitat desbordant que 
el va fer àmpliament popular i al 
qual va continuar traient el suc en 
posteriors muntatges, com Prensa-
miento (amb la col·laboració de Joan 
Lluís Bozzo, un altre inseparable), 
L’estat del malestar i L’evangeli segons 
Flavià.

TELEVISIÓ, RÀDIO, CINEMA / A la seva crei-
xent popularitat en aquells  anys hi 
va contribuir la seva cada vegada 
més freqüent aparició a la petita 
pantalla, on va comptar amb un es-
pai diari (nocturn, per descomptat) 
a la graella de BTV, l’enyorat Qualse-
vol nit pots sortir sol, en el qual feia i de-
ia literalment el que li passava pel 
cap, per a gaudi de l’espectador. 
També va tenir col·laboracions fixes 
en molts programes de televisió i rà-
dio, des del Crónicas marcianas de 
Xavier Sardà fins a La ventana de 
Gemma Nierga i el Problemes domès-
tics de Manel Fuentes, amb qui va for-
jar una estreta relació professional i 
personal. Va participar així mateix 
en diverses pel·lícules (Lola vende cá, 
de Llorenç Soler; Lisístrata, de 
Francesc Bellmunt; Haz conmigo lo 
que quieras, de Ramón de España; Ex-
cuses!, de Joel Joan, i Soy un pelele, 
d’Hernán Migoya) i també en sèries 
de televisió. Una de les seves últimes 
aparicions va ser com a funcionari 
franquista a El Ministerio del Tiempo 
(TVE-1).
 Periquito irredempt, veí del Raval 
i assidu del Club Natació Barcelona, 
on alternava els banys de sol i el joc 
del takatà, Flavià deixa, com el seu 
amic Rubianes, un nodrit col·lectiu 
de viudes. Alguns d’aquests surten es-
mentats en aquest article. El comiat 
tindrà lloc avui, poc abans del mig-
dia, al Tanatori de Sancho d’Àvila de 
Barcelona. Ell mateix es va encarre-
gar d’anunciar-ho a l’esquela que 
va deixar redactada abans de morir 
i que publiquen diversos mitjans. 
«Als 70 anys no he de patir pel fu-
tur. Ni residències, ni carret espit-
jat per peruà. El meu futur imme-
diat és Sancho d’Àvila. La cerimò-
nia tindrà lloc avui, dia 21 de març 
del 2016, a les 11.30 hores». Mai la 
dita geni i figura fins a la sepultura va 
ser posada en pràctica d’una mane-
ra tan literal. H

   

S e’ns en ha anat Carles Fla-
vià i els seus amics sabem 
que la vida serà una mica 

més avorrida. En la seva voluntà-
ria condició de gamberro profes-
sional, és poc probable que la so-
cietat catalana li dediqui els ma-
teixos homenatges que a mossèn 
Ballarín, però potser millor; mai 
va pretendre ser un pilar, sinó al-
gú que havia vingut a aquest món 
a menjar, beure, fer el pallasso i 
riure’s tot el possible de les face-
tes més absurdes de la vida, mol-
tes i variades.
 Quan el vaig conèixer, enca-
ra era capellà –me’l va presentar 
a Zeleste Jaume Sisa–, i fins i tot 
vaig tenir el privilegi un diumen-
ge d’acompanyar-lo a una parrò-
quia amb altres perdularis amb 
qui havíem estat tot el matí pre-
nent vermut amb escopinyes en 
una tasca de l’Eixample. Atès el 
meu estat, no recordo què va dir, 
però sí la cara de satisfacció dels 
feligresos, rendits a la seva verba 
amena. El cardenal Jubany l’apre-
ciava, però de vegades el cridava 

a capítol perquè l’havien vist be-
vent, amb una dona o bevent amb 
una dona. Tenia resposta per a 
tot. Segons ell, per combatre el 
pecat l’havia de conèixer, ¿i qui el 
coneixia millor que ell, que queia 
cada dia en la temptació?
 Quan ja no va poder més de la 
clerigalla, va optar per feines en 
què pogués fer el que sabia fer mi-
llor: xerrar. Es va convertir en mà-
nager de la Plateria i de Pepe Ru-
bianes i, després, en humorista, 
ofici per al qual s’havia preparat 
a fons, potser sense ser-ne consci-
ent, a la barra de Zeleste, on ens 
congregàvem els seus fans per es-
coltar una sèrie de burrades que 
acabaven component una visió 
del món fatalista, però divertida. 
En una barra, un restaurant o un 
escenari, Flavià sempre era el ma-
teix i el mitjà era el missatge, que 
diria McLuhan. Gratis o pagant, 
quan et creuaves amb aquell glo-
riós gamberro sabies que t’espera-
va una bona estona. No vaig saber 
mai si creia en Déu o si havia per-
dut la fe, però sempre em va sem-
blar que, com Ringo Starr, en tenia 
prou amb l’ajuda dels amics. H

¡Bon viatge, 
mossèn Flavià!

RAMÓN

De España

Va venir al món 
a menjar, beure, fer 
el pallasso i riure’s 
de l’absurd de la vida

deesi

     

Altres es van espantar massa ràpid, 
però tots els que l’hem compartit sa-
bem que se n’ha anat algú immens. 
Algú que va trencar el motllo. Inclas-
sificable. Bestial.
 Capaç d’arrencar-te un somriure 
davant la teva pitjor desgràcia. Ca-
paç de revisar la Bíblia a L’evangeli se-

gons Flavià i treure línies d’humor 
noves del text més recurrent. Capaç 
d’escoltar Rubianes explicar el seu 
mal pronòstic, i demanar-li immedi-
atament 5.000 euros a tornar en dos 
anys, Flavià era capaç de tot.

Sempre junts

Capaç de fer baixar el teló quan no 
tocava en un concert de Serrat; de 
treure a passejar el seu gos Baghira 

amb el cinturó del barnús perquè 
no trobava la corretja; de ser capellà 
i de deixar-ho; de ser mànager i ar-
tista; marit de Lucila i alhora viuda 
de Rubianes; periquito i culer; tertu-
lià i monologuista. Inclassificable i 
incòmode per a alguns, me’n vaig 
enamorar des del primer dia. Va ser 
a la porta del Nitsa en una festa que 
organitzava Rubianes a la qual em 
va convidar en Martí, nebot de Joan 
Lluís Bozzo, i després veient-lo ac-
tuar a la Bodega Bohemia. No va 
caldre res més. Volia tenir sempre 
a prop aquell home tan desmesura-
dament gran. I així l’hi vaig dema-
nar. I així ha sigut… fins avui.
 Sempre vam estar junts a la rà-
dio en contra de l’opinió d’algun di-
rector a qui segurament no li agra-
daven ni els problemes ni la vida. 
Perquè això és el que prometia Fla-
vià: mirar la vida de cara i posar-li 
una ganyota burleta. I l’últim pro-
blema que presenta sempre la vi-
da és el que també ha afrontat amb 
nota Flavià. Li agradava dir que no 
tenia temps de pensar en Berg-
man perquè abans tenia diverses 

petites molèsties de què ocupar-
se. Ara deu estar de festa amb els 
seus amics d’allà. Rubianes, Beet-
hoven i companyia ja estan desta-
pant ampolles mentre Gato Pérez 
canta Ebrios de Soledad.
 «Ebrios de soledad, los amigos de  
siempre se alejan y se pierden para vol-

verse a encontrar, en el mismo lugar en 
sublime armonía compartiendo emo-
ciones, en posición vertical». Flavià 
deu estar bé, però aquí, aquest ma-
tí, he notat un gran buit. Una cosa 
enorme que ja no hi és. Un buit al 
pit com si fos el cràter d’un mete-
orit. Bestial. Immens. Inclassifica-
ble. Descomunal. Un dels meus mi-
llors amics se n’ha anat. I al recor-
dar-ho hi ha llàgrimes. I rialles. La 
vida. Tal qual. H

Era un bomber 
d’urgència per pal·liar 
el dolor a canonades 
de riure, sense tabús

Inclassificable i per 
a alguns incòmode, 
me’n vaig enamorar 
des del primer dia


