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Crec que és interessant i convenient 
barallar-se físicament una mica. 

Tampoc és tan greu. No sé si no m’he pegat per 
pacifista o per covard. El que m’ha agradat és 
separar els que es barallen CULTURA

dor de l’Evangeli, m’agraden més 
els pobres que els rics”, deia Flavià.  

Nascut a Barcelona el 10 de se-
tembre del 1945, va estudiar teolo-
gia i va ser capellà, però la nit el va 
convèncer que la seva vida podia ser 
una altra, tot i que durant uns anys, 
fins al 1982, va compaginar la mis-
sa i l’espectacle mundà. Els seus pri-
mers contactes intensos amb la fa-
ràndula van ser als anys 70. Primer 
com a espectador actiu de tot el que 
passava a Zeleste i en altres espais 
d’aquella Barcelona desapareguda 
com la Cúpula Venus, després com 
a mestre de cerimònies i finalment 
com a mànager de l’Orquestra Pla-
teria. Són els anys en què coneix la 
colla de la companyia Dagoll Dagom 
i en què esdevé amic de l’ànima de 

Pepe Rubianes, a qui va dedicar el 
llibre Rubianes, payaso (conversaci-
ones a platea vacía), publicat el 
1996. Els amics han sigut el gran ca-
pital de Flavià, gent com Sisa, Joan 
Lluís Bozzo, Manel Fuentes, Anna 
Rosa Cisquella, Marcos Ordóñez, el 
pare Manel i tants altres que l’han 
acompanyat en els bons moments i 
en els no tan bons.  

Als anys 90, convertit en impos-
sible empresari de la nit, va dirigir la 
discoteca Nitsa de la plaça Joan 
Llongueras, abans que esdevingués 
efímer temple de la música electrò-
nica. Però els negocis no sempre 
surten com un voldria i Flavià va 
quedar-se sense feina. Va ser ales-
hores quan, passats els 50, va deci-
dir que pagava la pena pujar als es-
cenaris per explicar tot el que havia 
après envoltat d’artistes i vivint el 
dia a dia en una Barcelona postolím-
pica que ja no era com la ciutat que 
ell havia conegut.  

El 1997 va estrenar Epístoles de 
Carles Flavià, a la Bodega Bohemia, 

un espectacle de petit format del 
qual era autor i intèrpret. Amb 
aquesta nova etapa com a comedi-
ant de proximitat va anar fent camí 
i en els anys següents va posar en 
circulació nous espectacles com 
Prensamiento, El estado del males-
tar i L’Evangeli segons Carles Flavià 
mentre creixia la seva popularitat.  

El club de la comèdia  
Sense perdre el sentit de l’humor, 
també va compartir escenari amb 
Norma Duval al musical Imagine. I 
va aconseguir un gran èxit de públic 
amb la versió barcelonina, estrena-
da el 2001 al Teatre Victòria, de 
5hombres.com, un espectacle basat 
en El club de la comedia: cinc monò-
legs a càrrec de José Corbacho, Ma-
nel Fuentes, Santi Rodríguez, Santi 
Millán i Flavià. 

Xavier Sardà el va fitxar com a 
col·laborador del programa Cróni-
cas marcianas, i Flavià va trobar en 
la televisió un nou vehicle de trans-
missió per a la seva manera de viure 
i de veure la vida. Va participar a El 
club de la comedia de Canal+, i final-
ment va ser BTV, quan la dirigia Ma-
nuel Huerga, que va confiar-li un 
programa que va batejar Qualsevol 
nit pots sortir sol, i que cada nit ser-
via per acomiadar l’emissió; era el 
particular sermó descregut i rondi-
naire de Flavià, que en tenia prou 
amb cinc minuts per subvertir les 
convencions. A BTV també va pre-
sentar el programa d’entrevistes Jo 
què sé!  

La ficció televisiva i cinemato-
gràfica va comptar amb Flavià de 
manera puntual. Va aparèixer en 
episodis de les sèries Laura, La me-
mòria dels cargols, Majoria absolu-
ta i Pop ràpid, i recentment a El Mi-
nisterio del Tiempo. I en el cinema, 
en pel·lícules com Lola vende cá 
(Llorenç Soler, 2002), Lisístrata 
(Francesc Bellmunt, 2002), Haz 
conmigo lo que quieras (Ramón de 
España, 2003), Excuses! (Joel Joan, 
2003) –en què interpretava el pa-
per d’un capellà– i Soy un pelele 
(Hernán Migoya, 2008).e

Carles Flavià,  
el còmic geniüt del 

somriure irreverent
Mor als 70 anys un dels agitadors més populars de la Barcelona 

nocturna: actor, comediant, xòuman i animal televisiu

“Llevar-me tard és important”, de-
ia Flavià, un home que va fer de 
l’humor i la nit la seva divisa vital. 
Va ser sorneguer de mena, com-
pany d’aventures de Pepe Rubianes 
i de Jaume Sisa, presència impres-
cindible en aquella sala Zeleste del 
carrer Argenteria que va posar seny 
popular a l’underground barceloní 
en aquells temps en què la contra-
cultura ballava mentre tocaven 
l’Orquestra Plateria i el Gato Pérez. 
Tot això era aquest home que va 
morir ahir a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron de Barcelona als 70 anys 
a causa d’un càncer.  

“Treballar és, bàsicament, una 
desgràcia, pròpia de persones amb 
pocs diners. El neoliberalisme 
aquest fastigós ens ha fet creure que 
treballar és una sort i una distrac-
ció”, deia Flavià, que un bon dia va 
canviar la vocació religiosa per la re-
ligió de l’espectacle. “A mi m’agrada 
el teatre al carrer, no el teatre de car-
rer. Si no rius amb la vida, és impos-
sible resistir la rutina del dia a dia. 
Moriria d’avorriment”, li explicava 
fa uns anys a Sisa, company de mil 
batalles amb qui el 2013 va compar-
tir l’espectacle Tan bé que anàvem 
sota la direcció de Pau Miró.  

De la missa a Zeleste 
No ha sigut rutinària la vida 
d’aquest home hedonista i provoca-
dor que ha fet tots els papers de 
l’auca de l’espectacle: mànager, em-
presari, monologuista, autor, actor 
i sàtir sense remei. Encara no fa un 
any va denunciar a cop de sarcasme 
una vegada més el classisme barce-
loní que “recomanava anar vestit de 
manera elegant” a la gala Catalunya 
aixeca el teló que va celebrar-se al 
Gran Teatre del Liceu. Flavià, geni-
üt, divertit i irònic fins al moll de 
l’os. I perico. “L’Espanyol és com 
Catalunya, un club que lluita per 
sobreviure. A l’Espanyol no l’esti-
men a Catalunya i, com a admira-
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Carles Flavià i Jaume Sisa en la presentació de 
l’espectacle Tan bé que anàvem. MARTA PÉREZ / EFE 

“Amic Carles,  
sempre ens enriurem 

de tot, per tu”

Fa uns mesos, quan la salut ja començava a ser de-
licada, Carles Flavià va tenir la idea de muntar 
una festa de comiat al Luz de Gas. Era la mane-
ra de celebrar el funeral en vida. No la va fer, pe-
rò de ben segur que hauria sigut un èxit de convo-
catòria. Si fa no fa, hi hauria anat tothom que ahir 
va lamentar la mort d’un amic, d’un company o 
senzillament d’aquell paio que els feia riure amb 
aquelles idees tan bèsties. Com va dir ahir el di-
rector teatral Joan Lluís Bozzo, “el Flavià era el 
mestre de fer discursos en els funerals i d’aconse-
guir que tots els reunits acabessin trencant-se de 
riure”. “Humorista-humanista”, segons Bozzo, 
alhora “estripat i tendre”, com diu Manel Joseph, 
de l’Orquestra Plateria, per a qui era “el millor 
mànager que es podia tenir”. 

Devot del sexe femení, el JB i Crist... 
“Amic Flavià, sempre ens enriurem de tot, per tu. 
Avui les viudes estem doblement tristes”, és el 
text que ha triat la companyia Dagoll Dagom per 
acomiadar-lo. El riure i la tristesa conviuen en 
la reacció de molts companys d’ofici i de nit 
d’aquest home que Jaume Sisa, al llibre El comp-
tador d’estrelles, va descriure com “un devot del 
sexe femení, del JB i de Crist... tot i que després 
Crist va quedar una mica relegat”. 

Flavià, més enllà dels escenaris i els platós de 
televisió, era gent del barri, sobretot del Raval i de 
la Barceloneta. “El Raval perd un veí i Barcelona 
perd sentit de l’humor”, va piular la regidora de 
Ciutat Vella, Gala Pin. Per al conseller de Cultura, 
Santi Vila, Flavià era “un dels referents de l’humor 
i de la nit barcelonina”. Menys protocol·lari però 
segurament més precís és el periodista Òscar An-
dreu: “Tant de bo els bars de Barcelona ofereixin 
barra lliure durant 72 hores seguides per celebrar 
que hem sigut coetanis del Carles Flavià”. A 
aquesta barra lliure no hi faltaria ell.e
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Humor  
“Si no rius amb la vida, és 
impossible resistir la rutina  
del dia a dia”, deia Flavià

Paraula de Flavià
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A Catalunya seguim l’esquema del 
tió. No et donaran res a la vida si no 
li fots hòsties. I no t’ho donen, t’ho 
caguen. Aquesta és la gran 
veritat del nostre poble 

Si Judes no hagués intervingut no 
s’hauria pogut crear l’Església, ni l’estat 
del Vaticà. Cal una mica de memòria 
històrica i recuperar-li la dignitat a 
aquest home. S’ha de ser agraït 

Treballar és una desgràcia, pròpia 
de persones amb pocs diners. El 
neoliberalisme aquest fastigós ens 
ha fet creure que treballar és una 
sort i una distracció 

El millor urbanita  
que he conegut mai

d’aquests anys que feies el Jo què sé!, 
recordo un dels moments més me-
morables que hem tingut a la televi-
sió. Van encarregar-te un programa 
especial de Cap d’Any que, per sort, 
mai va veure la llum. Va ser el rodat-
ge on he rigut més de la meva vida. 
Si aquell programa hagués sortit a la 
llum, crec que ens haurien fet fora 
a tots! Vaig tenir seriosos problemes 
en aquella habitació d’hotel on ho 
vam gravar tot perquè en els plans 
que et fèiem, no se’t veiés el caca-
uet… Ara, vam riure molt! 

I és així com et vull recordar, amb 
el somriure, amb aquelles frases que 
ens deies quan arribaves: “Nens, ai!, 
el Riviera i el Saratoga!” O quan hi 
havia el Construmat, que venies i 
cridaves: “Barcelona està plena de 
semen de les Espanyes!” Ens feies 
riure molt, molt! 

I ara tu seguiràs rient, perquè et 
trobaràs amb el teu amic Pepe, i en 
fotreu de ben grosses, i, si m’ho per-
mets, igual que demanen amb tot 
l’encert del món un carrer per al Pe-
pe, jo des d’aquí també demano un 
carrer per al Carles Flavià a Barce-
lona, perquè ets el millor urbanita 
que he conegut, perquè t’ho merei-
xes, per tot el que has fet per aques-
ta ciutat, i si no és molt demanar que 
sigui a la Barceloneta o al Raval. 

Estem tristos, però no vull acabar 
aquest escrit trist i acabo de recor-
dar l’últim whatsapp que em vas en-
viar. Era pels volts de Cap d’Any i jo 
et deia: “Com està vostè, senyor Fla-
vià, tot bé?” I em vas respondre: 
“Amb dificultats, però si necessita 
algun reforç eròtic-sexi per Cap 
d’Any, compti amb mi”. Gràcies, 
Carles, per tot. D’aquí un temps tor-
narem a riure plegats, segur.e

Carles Flavià quan presentava a 
BTV el programa Jo què sé! BTV

In memoriam

I és tan injust! Però tant! Pe-
rò no voldria parlar del final, 
que no m’agrada gens. 
M’agradaria parlar de com 
ens vam conèixer i de com ets 

tu. Devia ser cap a l’any 1997. Tu ve-
nies a fer un programa a BTV de la 
mà de Manuel Huerga. Era la pri-
mera cosa que feies a la televisió, i 
recordo quan ens vam presentar. La 
meva primera impressió, no ho ne-
garé pas, va ser: “Això durarà quatre 
dies…” Em vaig equivocar, i tant. 
Aquell programa tancava l’emissió 
a la nit de la televisió, i tu parlaves 
del tema que volies i feies un co-
mentari, si em permets, apostòlic de 
la situació. 

Amb alguna d’aquestes epístoles 
crec recordar que et vas crear algu-
nes enemistats, diria que sobretot 
amb el Pirineu, on et van declarar 
persona non grata per algun dels 
teus comentaris centralitzadors-ur-
banites. Van anar passant els anys i 
vas començar a fer alguna entrevis-
ta, també a la televisió. En recordo 
algunes d’antològiques, com la que li 
vas fer a La Voss del Trópico. I ales-
hores vau crear, amb tota la modès-
tia del món, el programa més irreve-
rent de la televisió del moment, Ka-
níbal, on tu sorties despullat de cin-
tura cap amunt dins una olla… 
Sensacional! El millor d’aquells anys 
eren els finals de temporada. Ens 
portaves a dinar a tot l’equip al Lobi-
to, a la Barceloneta. Començàvem a 
dinar a les dues i sortíem d’allà ba-
llant com Michael Jackson a les vuit. 
Recordo aquells crits al mig del res-
taurant: “¡Estamos secos!” 

Una de les coses que sempre re-
cordaré de tu era quan, pels volts de 
Nadal, venies a vendre números del 
pare Manel. D’aquella butxaca dels 
pantalons en treies de tot, diners, 
butlletes... tot una mica desmanegat, 
tampoc ho negarem! Ara, aconsegui-
es que mitja televisió comprés els 
números, tot un èxit! Et teníem sana 
enveja tots els de la tele. El teu mo-
dus vivendi ens agradava.  

Seguies a la televisió. Vas passar 
per tots els directors que hem tingut 
fins ara, i un d’ells et va encarregar 
el programa d’entrevistes Jo què sé!, 
del qual jo era el realitzador. Va ser 
l’última cosa que vas fer per a la te-
le, i allà vas poder demostrar la te-
va vàlua com a entrevistador. Un 

REALITZADOR DE BTV
JORDI BARTOMEUS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Flavià 
(Barcelona, 
1945-2016) ha 
sigut un agent 
provocador i 
crític que, amb 
l’humor per 
bandera, va 
mantenir 
sempre la fe en 
una Barcelona 
popular. EFE


