
http://www.nuvol.com/opinio/carles-flavia-el-gran-acompanyant/

Secció: Cultura
21/03/2016

Carles Flavià, el gran acompanyant

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Xavier Bertran

Les palles laudatòries que ens fem damunt dels cadàvers acostumen a provocar una certa
vergonya aliena. Els típics escrits lloant una vida plens dadjectius santificadors em provoquen
rebuig, tot i que entenc perfectament don neixen i per què. Neixen de la por a la mort. I, més
concretament, del judici amb sentència negativa que fem de la mort. Pensem que el que sacaba
de morir, pobre, ha viscut una gran putada. Si ens fixem en la frase anterior, que podríem resumir
en un morir és viure una gran putada , veiem que el terme morir sinclou dins el que anomenem
viure. Aquí està la clau; morir és un fet inherent a la mateixa vida, un fet que no es pot excloure o
considerar com un fet aïllat extern a la vida, un fet que està allà per donar-nos pel cul a la mínima
que tajups. La paraula vida no és antònim de mort; la vida inclou la vida i la mort. Separar-la és tan
absurd com separar un partit de futbol del seu final xiulat per làrbitre. Si parem a pensar-hi una
mica, tindria cap sentit un partit de futbol que aspirés a no acabar-se mai? Tindria cap sentit una
vida viscuda que aspirés a no morir? Com en el cas del futbol, és evident que no. Els conceptes de
futbol o vida tenen sentit perquè hi ha un principi i un final. Estic convençut, per experiències
personals molt radicals, que la conciència no depèn del cos i, com es diria en programes esotèrics,
existe vida después de la muerte; igual que els partits de futbol tenen el seu post-partit, la vida
també té el seu catxondeo. Però aquest no seria el tema que magradaria tractar aquí, ja que
només pot considerar-se una opinió amb la qual shi pot estar dacord o no. Cap problema, sigui el
que sigui, tots tindrem ocasió de comprovar-ho. El que voldria comentar aquí, aprofitant la notícia
de la mort del Carles Flavià, és un talent seu que sempre em va cridar latenció: el de gran
acompanyant.

Carles Flavià

No coneixia amb molta profunditat el Flavià; vaig tenir el plaer de treballar amb ell i sempre em
vaig sentir molt a gust al seu costat. Però ara feia anys que no el veia i ni tan sols sabia que
estigués malalt. Evidentment, els seus amics més propers són els que poden parlar amb més
propietat. Tot i que a ell no li cal; ja va deixar escrita la seva tronxant auto-esquela publicada a La
Vanguardia del 21 de Març de 2016. Però mhe decidit a escriure aquestes ratlles, perquè aquesta
seva qualitat de gran acompanyant a vegades em venia al cap. A què em refereixo amb això de
gran acompanyant? A saber estar al costat daquell que li demanés sense esperar treuren ell res a
canvi. I estic convençut que ho feia des dun lloc profundament amorós, ho feia per tu sense
importar-li quin paper hi jugava ell. Assistir com a públic a una presentació del teu llibre, fer un petit
cameo com actor on sigui, acompanyar-te a fer una copa perquè tu tinguessis lopció de fotre un
clau... Ell acompanyava pel plaer dacompanyar, com una labor dassistència totalment
desinteressada. Ho feia per tu. Aquesta és una qualitat que he vist en molt poca gent; la meva
tieta, la Ventu de Balaguer, també la tenia. I el gran pallasso Josep Maria Casanovas. I el meu
amic Albert Ribalta. Destroyers amb aletes dàngel a lesquena. Crec que aquests grans
acompanyants porten de fàbrica una qualitat en majúscules a la qual tots hem daccedir perquè
comencin a canviar les coses duna puta vegada: compassió.

Puta i compassió, dues paraules molt adequades per acomiadar el Flavià com Déu mana. I qui diu
Déu, diu el gin-tònic.


