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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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