
Als seus 32 anys és un dels man-
resans instal·lats a Barcelona per
buscar el seu lloc en el disputat i in-
estable món de la faràndula, en el
qual ha tingut temps d’haver estat
actor, adaptador i director, i ho
continua sent. Comediant d’au-
toconsum quan era petit, va des-
cobrir el plaer d’actuar per al pú-
blic a l’escola dels Carlins, va pas-
sar pels Pastorets i ara converteix
novel·les en produccions teatrals
que dirigeix mentre actua quan en
té ocasió i ensenya a futurs actors.  

Tan jove com és, ja el deixen di-
rigir teatre?

Ja fa temps que m'hi dedico! La
primera vegada va ser als Car-
lins, per l'Any Rodoreda, quan
vaig adaptar El carrer de les ca-
mèlies i vam fer un espectacle ti-
tulat Cecília C, al Kursaal. Per
què? Volia explicar  una cosa d'u-
na manera que només la podia fer
jo. Quan fas un paper com a actor
el fas com et mana el director, i per
fer-ho d'una altra manera t'has de
posar a dirigir. I m'hi vaig posar, i
va anar bé. Continuo pensant que
sóc més actor que director, però
tinc una inquietud que va més en-
llà de fer el que em diuen. Això sí,
en les obres que dirigeixo només
hi faig, si de cas, papers petits, per-
què em costa molt fer plenament
totes dues coses alhora. Hi ha qui
se'n surt amb molta facilitat, però
no és el meu cas, potser perquè en-
cara sóc massa jove.

Comencem pel principi. De
petit ja era comediant?

Molt, però a la vegada era tímid.
Sobretot era comediant per a mi
mateix, davant del mirall. O amb
la meva germana, jugàvem a fer es-
pectacles l'un per a l'altre, coses
com reproduir l'Un-Dos-Tres o
històries inventades. I em munta-
va històries per a mi mateix amb
les figures de Playmobil. Veritables
serials, molt dramàtics, amb acci-
dents i explosions i tot. De petit
vaig veure molta tele, sobretot

moltes sèries, des de Falcon Crest
endavant, i recordo voler ser un
personatge, o aparèixer als títols de
crèdit. Però no vaig començar a fer
teatre fins als catorze anys.

No havia fet teatre a l'escola, o
a la parròquia?

No. Anava a l'escola, a cate-
quesi, feia judo, però no activitats
més culturals. Però en començar
l'institut, al Pius, una companya
em va dir que havia començat a fer
teatre als tallers dels Carlins. Em va
dir: tu que dius que t'agrada, per
què no véns? I ja va estar, m’hi vaig
embrancar del tot. Aquell any ja
vaig fer Pastorets. Pensava: per
què no ho has fet abans? Però
com que no ho expressava, ningú
no m'hi portava, i a casa el que els
preocupava era que fes esport per
tenir una vida sana. Però als Car-
lins vaig pensar: això em fa estar
bé, vet aquí per què m'agradava
tant explicar-me històries. És la
mateixa sensació quan vaig co-
mençar a l'Institut del Teatre. Però

abans vaig estudiar Comunica-
ció Audiovisual.

I doncs?
Vaig dubtar entre les dues coses,

però em va fer por: perdre un
any, potser no entrar... La carrera
era un camí segur. I no estava tan
desconnectada.

Pensava en estar davant les
càmeres explicant històries als es-
pectadors?

Sí. O en un estudi de ràdio par-
lant a la gent. Per tant, no marxa-
va tant del teatre. I amb algunes as-
signatures m'ho vaig passar bé,
però amb altres m'avorria molt, i
m'adonava que no m'agradava
dedicar moltes hores a fer un tre-
ball, mentre que a l'institut mai no
em venia d'una hora. Però vaig
acabar la carrera sense proble-
mes, i en acabat vaig començar a
preparar les proves d'accés a l'ins-
titut. 

A casa seva com ho veien?
Quan vaig triar Comunicació en

lloc de Teatre van respirar alleujats,

però també em van dir que, si
quan l'acabés encara en tenia ga-
nes, és que realment ho havia de
fer. I com que les tenia, ho vaig fer,
i em vaig comprometre amb mi
mateix a entrar a la primera o a
deixar-ho. No volia ser com aquells
que es presenten un any, i un al-
tre, i un altre.

Quan es professionalitza?
Què és professionalitrzar-se?
Viure del teatre.
Això és molt difícil. Si ho amplia

a «viure de la la interpretació», és
diferent: vaig tenir la sort d'acabar
l'institut i començar a La Riera. La
primera vegada que cobrava per
actuar. Tot el teatre que havia fet
abans havia estat de franc. 

Fer tele el va ajudar a ser co-
negut?

Evidentment, t'obre més portes,
però mantenir-les obertes és cosa
teva. Em va permetre tenir repre-
sentant, perquè no és el mateix
buscar-ne amb unes fotos que
amb un videobook que conté es-
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Ivan Padilla Segués
Actor i director teatral. De petit li agradava representar coses, però com que era tímid s’ho feia tot sol i dirigia telenovel·les amb els ‘clicks‘ de
Playmobil. Fins que als catorze anys una companya d’institut el va engrescar perquè s’apuntés als tallers de teatre dels Carlins. Allà se li va
obrir un món al qual ha acabat llançant-se plenament com a actor, adaptador, director, professor i el que faci falta, que la crisi és molt dolenta

Tothom té el que es mereix?
No, per desgràcia.
Millor qualitat, pitjor defecte?
Sóc molt perseverant. I tinc

molt temperament.
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
El nas, però ja l’estimo.
Quants diners són un bon sou?
A partir de 1.500.

Quin llibre li hauria agradat
escriure?
Oceà, d'Alessandro Baricco.
Una obra d’art?
Blower'sdaughter, Damien Rice.
En què es considera expert?
M'agrada tant saber de tot que

no sóc expert en res.
Déu existeix?
No.

Què s’hauria d’inventar?
La manera que la gent només

morís de vella.
Quin personatge històric o

de ficció convidaria a sopar?
Miquel Àngel.
Un mite eròtic?
Winona Ryder.
Acabi la frase: la vida és...
Dura.

La gent, per naturalesa, és
bona, dolenta o regular?

M'agradaria pensar que bona,
però no m'ho acabo de creure.

Tres ingredients del paradís?
Gent que estimo, música que

m'agrada, platja assolellada.
Un lema per a la seva vida?
Només t'has de penedir de no

haver lluitat.
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

NO HI HA VIDA SENSE
MÚSICA. Sempre ha de portar al
damunt un reproductor de música.
No concep la vida sense música.
Tant se val si fa esport, si viatja, si
s’està relaxant a casa o si camina
pel carrer: el veureu amb els
auriculars i els fils que menen a una
butxaca on amaga un reproductor
MP3 petit i senzill, però suficient. 



MANRESA

Xavier Domènech

«On m’ho he passat més bé és actuant als
Carlins, el teatre té molt de contacte humà»

 LA CONVERSA
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Viure diumenge

GASTRONOMIA
La becada, digna de veneració
La becada és una de les peces de caça menor més estimades i de més prestigi
gastronòmic; la cuina francesa la considera una de les seves glòries 19

VIURE AMB ESTIL
Les cases es tenyeixen de blau
El color del mar i del cel sempre aporta un toc de distinció i elegància; la gamma
d’anyils serà gran protagonista de la decoració de la llar en els propers mesos 18


