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ENTREVISTA // CARLES FLAVIÀ

Carles Flavià: "M'adormo veient-me a la tele"
El polifacètic excapellà col.labora amb Manel Fuentes a TV
JOSÉ R. PALOMAR - BARCELONA
Cada dijous, Carles Flavià presenta i comenta a ... Amb Manel Fuentes (TV-3, 22.50) un insòlit
reportatge que ha gravat al llarg de la setmana. Aquest treball ha revifat la seva popularitat i el seu
optimisme. "A vegades es parla d'una noia jove que t'anima el cos. Doncs Manel Fuentes, un gran
professional de 32 anys, i una persona intel.ligent, ha cregut en mi, i m'ha animat l'ànima", explica el
singular personatge, que va ser capellà abans que showman. "Fa 20 anys que vaig deixar d'impartir
doctrina --recorda--. I m'agradaven els enterraments, per cert. Els casaments i comunions eren un
conyàs...
--¿Busca provocar a TV-3?
--Diguem que ho faig amb un cert desvergonyiment, i alguns reportatges han irritat, com el que vaig fer
sobre la brutícia i els grafits dels carrers i de les parets de Barcelona.
--¿Per què va deixar Xavier Sardà?
--Va coincidir amb un nou programa, Corriente alterna, i també va influir el canvi de rumb del Crónicas
marcianas, difamant-se els uns als altres, parlant de Gran hermano... Però Sardà és molt brillant, i amb
un gran poder de convocatòria.
--¿Què eliminaria de la tele?
--Els programes del cor, perquè agredeixen el cervell de les persones. Són perjudicials per als adults.
És un producte d'una societat mediocre.
--¿Veu moltes hores la tele?
--Com a màxim mitja hora; a vegades m'adormo veient-me a mi mateix. I algun cop veig els
documentals de La 2, però em sembla exagerat aquest interès desaforat pels animals: ¡és una regressió
al zoo!
--A més de TV-3, té cinc minuts diaris a Barcelona TV...
--Sí, a Qui té boca... (21.25) tinc una llibertat d'expressió absoluta, encara que a vegades
m'autocensuro.
--... I al teatre protagonitza L'Evangeli, segons Carles Flavià.
--He pretès, amb el màxim respecte, descobrir la part divertida del llibre, i explorar aspectes poc clars: la
verdadera personalitat de Judes, els errors que va cometre Jesús, o explicar que anava amb dones.
--¿Ho adaptaria per a televisió?
--¿Per què no? Es podria dir Catequesi en 13 capítols. ¡Seria escandalós! No descarto fer-ho.

Carles Flavià.
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