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IVAN LABANDA
SENSE LÍMITS
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EL PÚBLIC DECIDEIX
A Pels pèls faig el paper de Nacho Navarro,
el perruquer. Potser és un dels personatges
de la comèdia que empatitza més amb el
públic, no només perquè porta el pes de l’o-
bra gairebé durant tota la primera part, sinó
perquè cau com el més simpàtic. La clau de
l’èxit de Pels pèls? Aquesta obra va ser un ex-
periment escrit per comprovar quina era la
retenció  mental del públic i com es podia
aplicar tota aquesta informació en el desen-
volupament de la mateixa. Per aquest
motiu, una de les seves claus és la interacció
amb el públic, que els espectadors puguin
triar entre tres finals possibles.

LES DUES CARES DE LA MONEDA
Hi ha gent que m’ubica més en el teatre
musical i gent que ho fa més en el de text.
Em sento còmode en tots els gèneres,
perquè puc desenvolupar facetes diferents.
Exceptuant la gira d’El Mikado de l’any pas-
sat, ja porto quatre anys amb el teatre de
text i tinc ganes de tornar al musical. Du-
rant els nou anys que porto treballant en
totes les àrees m’he trobat amb gent com
Boixaderas o Lizaran, i amb directors com
Belbel o Albertí... En l’àmbit del musical
puc dir el mateix, amb El Musical Més Petit
em vaig trobar amb Xavier Torras, en els
muntatges que es van fer a l’Artenbrut. 

BOOM DEL MUSICAL?
A Barcelona ja pot haver un espectacle de
gran qualitat que, si la gent no hi va, es
considerarà un fracàs. Ja va haver un petit
boom de musicals fa uns sis anys i tothom es
pensava que bé, que el musical s’instal·laria
a la ciutat i seria un no parar. No ha estat
així. Que ara coincideixin títols diversos a la
cartellera és fantàstic, però en una ciutat
que depèn tant del públic no sé si es pot
considerar un boom, tant de bo que sí. 

FLIRTEJANT AMB EL SETÈ ART
Recentment he rodat una pel·lícula d’intri-
ga titulada Las manos del pianista amb l’e-
quip que ha fet El orfanato i tinc com a pro-
jecte un film que dirigirà Abel Folk. Com a
doblador he fet de tot, televisió i cinema.
Ara s’està a punt d’estrenar el darrer treball
que he fet en doblatge, el personatge d’An-
thony, un dels protagonistes de Sweeney
Todd, en l’adaptació per al cinema de Tim
Burton. Pensava que també es doblarien les
cançons, però finalment la productora va
decidir no fer-ho per qüestions comercials.
Només s’ha fet la part parlada. Com a intèr-
pret em sap molt greu no haver pogut can-
tar les cançons d’un dels meus personatges
preferits, però com a espectador defensor de
la versió original, penso que és millor que
subtitulin els temes!

I van Labanda és un tot terreny. Amb una formació que inclou estudis d’in-
terpretació, cant, repertori musical, dansa clàssica o jazz, el jove actor es
mou amb solvència entre el teatre de text –Les falses confidències, Forasters–,

el musical de petit format –Flor de otoño, No són maneres de matar una dona–
i el de grans dimensions –Gaudí, el musical–. El Cefa de Porca Misèria i un dels
conductors del programa de divulgació per a nens Leonart tot just comença a
posar-se davant les càmeres cinematogràfiques després de passejar-se pel do-
blatge. La darrera parada en la construcció d’una sòlida trajectòria en ascens?
Pels pèls, de Paul Portner, un èxit teatral que torna al Borràs. 
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