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El seu desig era doblar una 
pel·lícula de Disney però a punt de 
complir 29 anys ha aconseguit molt 
més, entre d’altres ha posat veu a 
pel·lícules com Indiana Jones y el 
Reina de la Calavera de Cristal, tot 
i que la majoria el coneixem per les 
seves aparicions a series televisives 
o darrerament al musical Què al 
Teatre Coliseum de Barcelona. Se’l 
veu tranquil i serè però ha viscut 
en la seva propia pell l’estrés pro-
fessional. Ara viu una etapa més 
tranquil·la i personal que l’ha de 
portar al darrera dels escenaris, la 
seva vocació inicial. Admira actors 
com Lluís Homar i Clint Estwood 

V.I.: Quina va ser la primera feina?

I.L.: el meu primer espectacle és nou 
Memory amb l’Àngels gonyalons 
quan tenia 12 anys, un musical que 
em va fer flipar molt, però jo em veia 
més treballant darrera que no pas do-
nant la cara fent d’actor .

V.I.: Què o qui et va fer decidir que 
series actor?

I.L.: sempre he sabut que em volia 
dedicar al món de l’espectacle, tot i 
que de fet a mi el que més em tira 
és  el guió i la direcció . els meus 
plans eren estudiar a l’esCaC però 
al acabr el CoU vaig estar dos anys 
a l’escola Memory i d’allí em va sor-
gir la meva primera feina que em va 
portar a fer laberint d’ombres per 
tv3, per tant de cop i volta em vaig 
veure allà al mig, treballant d’actor 
que m’agrada, però que tampoc és 
el que jo buscaba, però tampoc po-
día dir que no . a partir d’aquí tot va 
rodat, veig que se’m dóna bé i tinc 
aptituds i ara sóc actor .

V.I.: Imagino que també és un bon 
camí per arribar a ser un bon direc-
tor i guionista?

I.L.: també, es clar . ara estic preparant 
la meva primera dirección teatral .

ivan laBanda

que han aprofitat la vida per con-
vertir-se en grans professionals. 
Després de parlar amb ell queda 
clar que Ivan Labanda s’alimenta 
del risc i li senta molt bé. 

Vilanova Infoguia: Ets molt jove, tan 
sols, 28 anys però el teu currículum 
no és pas curt?

Ivan Labanda: És veritat, sóc molt 
afortunat . Porto 12 anys treballant 
sense parar en aquesta feina d’actor . 
Quan miro l’entorn  me n’adono que 
sóc molt afortunat però també es ve-
ritat que m’ho he treballat molt, vaig 
començar des de molt a baix .

ser aCtor no És FÀCil, s’Ha de saBer estar a dalt i a BaiX

aCtor
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V.I.: Encara no hem vist doncs el mi-
llor d’Ivan Labanda?

I.L.: Jo crec que el millor aribarà 
quan sigui més gran . És el cas del 
lluís Homar, vaig tenir l’ocasió de 

treballar fa un parell d’anys amb 
ell al teatre lliure de Barcelona i és 
brutal . Però ja no només veus un 
bon actor, el mires als ulls i veus un 
tipus que ha viscut de tot, i això per 
molt bon actor que siguis només 
tho dóna la vida . Penso que el mi-
llor que pots donar a nivel artístic 
és de més gran .

V.I.: Segueixo amb el currículum , 
perquè no només és llarg sino que 
també complert i variat. Has treba-
llat en tots els mitjans.

I.L.: si, en els que he tingut opor-
tunitat i m’han deixat . en aquest 
sentit sóc bastant camaleònic, i 
crec que és una sort tot i que vivim 
en un país que té una necessitat 
d’encasellar a la gent . Fa res, fent 
el musical Què tothom em deia “no 
sabia que cantaves” quan bàsica-
ment el que havia fet al teatre eren 
musicals i el premi que tinc Buta-
ca és al millor actor de musical . És 
molt curiós .

V.I.: Et fa por encasellar-te?

I.L.: no és por, és que si per exemples 
viatges a estats Units te n’adones que 
allà els actors fan de tot, per exemple 
Hugh Hapman, pot fer la pel·lícula 
austràlia o pot presentar la gala dels 

Òscars, i no hi ha cap problema . en 
canvi aquí es tendeix a col·locar a la 
gent un un paper o altre, i això com a 
intèrpret fa molta ràbia, perquè pots 
ser molt bo fent comèdia i alhora ser 
un gran actor dramàtic .

V.I.: Podries elegir entre televisió, 
cinema o tetare?

I.L.: no, perquè tot té la seva dificul-
tat i la seva recompensa . Per carácter 
personal tiro més cap al teatre, perquè 
és una tirada de la moto constant, és 
risc, és posar-te a prova dia a dia, i jo 
em moc per riscos . sóc mig hiperac-
tiu, m’avorreixo molt ràpid, i per mi és 
molt important estar sempre en movi-
ment, avançant .

V.I.: La televisió és massa rutinària 
per tu?

I.L.: la tele apalanca una mica, i això 

està molt bé depén amb qui treballis, i 
té les seves coses molt bones, sobretot 
econòmicament . el que es paga millor 
és la tv i la publicitat, però apalanca, i 
la televisió que es fa en aquest país és 
fácil de fer . 

V.I.: Què vol dir fácil de fer?

I.L.: si ti fixes és gairebé tot igual . no-
saltres intentavem canviar això amb 
per exemple Porca Misèria, i no va anar 
massa bé tampoc . no estem acostu-
mats a aquest producte . el Porca mise-
ria va ser un intent d’anar més enllà .

V.I.: Ens falta cultura artística?

I.L.: aquí sempre, però ja des de pe-
tits . Per exemple no tenim una educa-
ció d’anar al teatre .

V.I.: El públic tal com dius veu el 
teatre com el germà petit, és el que 

el teatre et ForJa CoM aCtor
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coneix menys, però en contraparti-
da els actors és el génere al que més 
respecteu.

I.L.: el teatre et dóna prestigi, la 
televisió és inmediata, és volátil i 
tal com surts i et coneixen desapa-
reixes de la retina de l’espectador . 

ara funciona molt aquest fenò-
men de la fama rápida en que 
et pugen fins a dalt i després et 
deixen caure i es quan vénen les 
depressions . És una professió dura 
en aquest sentit, has de tenir els 
peus ben a terra .

V.I.: No tothom pot ser actor?

I.L.: Jo crec que no, no és fácil i a més 
exigeix dedicació constant . És una fei-
na completament vocacional, l’has de 

portar a les venes .

V.I.: És una feina poc estable?

I.L.: gens estable . t ’has de saber 
moure, en el meu cas he tingut 
sort, he fet vàries sèries seguides 
i la gent va establint un link en-
cara que no surtis per la televisió, 
ara el teatre és el que et forja i el 
que et dóna les forces, i en tot 
això has de saber quan estàs a 
dalt i quan a baix .

V.I.: I qui t’ho ensenya això?

I.L.: la vida, i la familia perquè 

evidentment és una qüestió 
d’educació . Jo he tingut companys 
que no han sabut portar el fet de 
no sortir per la televisió . s’ha de sa-
ber estar i jo sóc conscient de que 
la vida és així, i a mi i a qualsevol 
altre actor ens pot passar que pas-
sem males èpoques . Quan comen-
ces a tenir una trajectòria és una 
putada que et quedis sense feina 
i no et truquin però n’hem de ser 
conscients, i més ara .

V.I.: Notes la crisi com a actor?

I.L.: i tant, hi ha molta por, sobretot 
en les produccions privades . Hi ha 
un ambiento n tothom està molt 
alerta, no s’acaben d’arriscar…to-
thom s’està curant molt en salut, 
volen tirar d’allò que funciona i no 
es donen tantes oportunitat com 
normalment . i que consti que ho 

entenc, però d’altra banda això fa 
que minvi la qualitat cultural .

V.I.: En moments de crisi qui més la 
paga és la cultura?

I.L.: segurament, però jo crec què 
és això està mal enfocat i només cal 
mirar a fora per adonar-s’en .

la Crisi Ha aUgMentat la Por dins del MÓn CUltUral

si aMB 12 anYs et Porten al teatre a veUre terra BaiXa i d’allÒ 
n’Has de treUre la ConClUsiÓ del QUÈ És el teatre no Hi tornes
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V.I.: Què passa a fora?

I.L.: vaig estar fa poc a londres i la 

diferencia és la tradició, els edu-
quen des de petits . l’altre dia ho co-
mentava amb l’Àngel llàcer, el Què 
era un espectacle que funcionava 
molt bé amb el public adolescent, 
i en canvi recordo que quan jo es-
tudiava a l’institut em van portar 
a veure terra Baixa . amb això vull 
dir que està molt bé cumplir amb 
el programa educatiu,  però hem 
d’ensenyar a la gent a anar al tea-
tre, perquè si amb 12 anys et porten 
al teatre a veure terra Baixa i d’allò 
n’has de treure la conclusió del què 
és el teatre no hi tornes, perquè 
penses que car i que avorrit . el Què 
tenia aquest objectiu de fomentar 
el teatre entre els més joves .

V.I.: Vau assolir l’objectiu amb el 
Què?

I.L.: Ha estat una temporada molt rara, 
Barcelona ha passat de tenir un únic 
musical a tenir-ne set, i això ens ha fet 
morir d’èxit a tots . així que el Què no 
ha anat tot lo be que esperàvem . Bar-
celona és també una ciutat estranya 
en quan al teatre, es fan coses que no 
funcionen i d’altres que están fatal i 
tenen molt d’èxit . 

V.I.: Has fet també molt doblatge, 
com hi has entrat en aquest món tan 
tancat?

I.L.: si, és difícil, va passar que de 

sobte es va començar a doblar en 
català s’havien de recuperar molts 
anys de la historia de l’audiovisual . 

Però t’ho has de treballar molt, ser 
molt constant, és un gremi molt 
tancat perquè hi ha molta gent 
que es cansa i aleshores passen 
de tu .

V.I.: I què cansa tant?

I.L.: t’has d’empassar moltes ses-
sions de doblatge . Jo m’he format 
fent sala, és a dir mirant com ho fan 
els altres . Pots entrar en un estudi 
a les vuit i sortir a les dues, és molt 
avorrit però és un procés acumula-
tiu, arriba un momento en que et 
fan proves i comences .

V.I.: Què fa a un bon doblador?

I.L.: tot, és la disciplina d’actor en que 
has d’estar amb tots els sentits a flor 
de pell . Cal tenir en compte la sincro-
nía, la dicció, la respiracció,etc . . Jo a 
més sóc partidari de doblar seguint la 
línea de l’actor original .

V.I.: Has tingut algún mestre?

I.L.: Quim roca en català i Juan Fer-
nández en castellà (la veu d’eddy 
Murphy) .

V.I.: Amb què vas començar en do-
blatge?

I.L.: normalment es comença amb 
animació, tot i que hi ha una regla: 

“ mai doblis un dibuix animat com 
si fos un dibuix animat”, no per ser 
un dibuix animat ha de requerir 

menys esforç .

V.I.: I què pensa un doblador de les 
versions originals?

I.L.: Què és el que hauria de ser, 
potser és tirar pedres sobre la meva 
teulada però penso que el doblatge 
és una herencia del franquisme . si 
volem estar a l’alçada el doblatge 
s’hauria d’erradicar .

V.I.: En què treballes ara?

I.L.: He acabat un espectacle amb 
Comediants, continuo fent doblatge, 
estic preparant la meva primera di-
rección teatral, recupero un especta-
cle Fashion tv Music i estic pendent 
d’altres coses que no vull dir per no 
gafar .

V.I.: El dia té només 24 hores…

I.L.: (riures) . doncs he estat molt 
més liat i estressat, ara estic molt 
més tranquil després del Què he 
decidit que he d’aprendre a dir 
que no .

V.I.: Tres recomanacions, teatre, cine-
ma i televisió.

I.L.: en televisió series americanes 
com lost o true Blood , en cinema el 
gran torino i en teatre traició al teatre 
lliure de Barcelona .

el doBlatge És la disCiPlina QUe neCessita MÉs atenCiÓ 
Per Part de l’aCtor


