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ra el segon pis que mirava. 
«Quan vaig entrar en aquell 
loft del carrer de Reig i Bo-
net, vaig sentir alguna cosa 

que no m’havia passat mai: vaig no-
tar que era a casa meva», relata Ivan 
Labanda (Barcelona, 1980). D’això fa 
ara quatre anys. Va ser quan l’actor i 
doblador de cine i publicitat va deci-
dir que ja n’hi havia prou de com-
partir pis amb els amics.
 Des que set anys abans havia 
abandonat el seu Sant Andreu d’in-
fància i la casa dels seus pares, La-
banda havia viscut a Sants-Montju-
ïc, «molt a prop del Molino», preci-
sa. També havia viscut a la Dreta de 
l’Eixample, a la confluència del car-
rer de València amb Girona, en un 
altre pis que compartia amb amics. 
«Quan vaig complir 30 anys, ja vaig 
sentir la necessitat de començar a 
viure sol», rememora qui ha posat 
veu a la imatge de personatges com 
ara Spiderman, Thor i Tintin, i a Die-
go Luna en els diàlegs i cançons d’El 
libro de la vida, que es va estrenar di-
vendres passat. «Asseure’t a la bu-
taca del cinema i sentir la teva veu 
en un altre cos és  guai», expressa 
Ivan Labanda.

Gràcia o el Born

Quan buscava pis, l’actor apuntava 
cap a dos barris molt concrets: Grà-
cia i el Born. Eren els seus barris ami-
gables, perquè és on, sobretot, sor-
tia de nit i compartia bones estones 
amb els amics. «Tirava bastant cap al 
tòpic de Gràcia, tant pel seu aspecte 
i ambient de poble dins d’una ciutat 
com Barcelona, com perquè és tran-
quil i accessible des de tot arreu», re-
coneix Labanda. «Sant Andreu tam-
bé era molt tranquil i molt cultural, 
molt bonic de veure, però de dia, 
perquè de nit no hi ha res». D’aques-
ta manera, el que ara és veí de Gràcia 
justifica que tingués ganes de sortir 
del seu barri d’infància. Volia deixar 
aquell lloc agradable, però gran re-
serva de dia.
 A Gràcia, Labanda va topar amb 
un espai íntim que ben aviat se li va 
fer familiar. Segons explica, es trac-
ta d’una zona que no és víctima dels 
dies més desitjats o temuts –cadas-
cú s’ho mira com vol– de la festa ma-
jor de Gràcia. «El lloc més proper de 
casa meva en el qual es fan concerts 
durant les festes és la plaça de Ro-
vira i Trias i, per aquelles coses de 

Els personatges d’Oriol Junqueras i Miquel Iceta del programa d’humor ‘Polònia’ (TV-3) 
cobren vida gràcies a Ivan Labanda. Aquest veí de Gràcia, germà de l’il·lustrador de moda i 
publicitat Jordi Labanda, triomfa al Poliorama amb el musical de l’exitós satíric de televisió.

l’orientació, el so se’n va cap a un 
altre costat. A casa meva no hi re-
percuteix», afirma l’intèrpret dels 
personatges parodiats dels polítics 
Oriol Junqueras i Miquel Iceta, en-
tre molts altres –fins a mig centenar 
ha arribat a fer en només un any i 
mig–, en el programa satíric de TV-3 
Polònia.
 Perdre’s pels carrers de Gràcia és 
una de les activitats que més agra-
den a Ivan Labanda. «Sóc d’aquells 
que han de fer servir el GPS per tro-
bar segons quin carrer o plaça», re-
coneix l’actor i doblador. «Però si et 
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Plaça de la Virreina El punt de partida a Gràcia
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deixes perdre, descobreixes moltes 
coses, com els petits tallers que tant 
m’agraden», explica el veí.
 Ivan Labanda se sent atret per tot 
el que fa de Gràcia un poble, però al-
hora se sent profundament urbani-
ta. «No podria suportar viure fora de 
Barcelona. Però precisament Gràcia 
té, al meu entendre, aquest equilibri 
entre sentir-te plenament a la ciu-
tat, perquè el centre de Barcelona 
és a tocar, mentre que ets en un en-
torn ple de detalls com els que podri-
es trobar perfectament dins d’un po-
ble», expressa el membre del repar-
timent teatral de Polònia, el Musical, 
que ha arribat a les 100 funcions al 
Poliorama.

Descobrir el propi barri

A banda de deixar-se perdre pels car-
rerons, Labanda té altres maneres 
d’anar descobrint trossets del seu 
barri. Una d’aquestes maneres és 
gràcies al Time Out. «L’agafo i miro 
a veure què recomanen de Gràcia 
i, si no ho conec, ho vaig a veu-
re», explica.
 Altres vegades són els seus pro-
pis amics els que, visquin o no 
a Gràcia, coneixen llocs que ell 
desconeix. Un exemple: «Vaig 
quedar un dia al barri amb 
Núria Furió, una de les guio-

nistes de La Riera (TV-3), i em va 
citar a la Bodega Manolo», diu l’ac-

tor. «Em va encantar, i des d’alesho-
res que hi vaig sovint  a menjar», co-
menta el veí.
  «A Gràcia estan obrint molts res-
taurants petits. M’agrada, perquè el 
tracte sol ser molt pròxim i acaben 
sent com extensions de casa me-
va», assenyala el veí, que també sap 
ser crític amb el seu barri. «Agrairia 
que els carrers menys transitats no 
fossin els més oblidats de la gent de 
la neteja», diu.
 Labanda es declara un gran aficio-
nat a Instagram. «Et fa descobrir de-
talls que potser no veuries. La llum 
de Gràcia, per exemple, és preciosa 
i fa que el barri sigui molt fotogènic. 
Jo acostumo a pujar al terrat a mirar i 
fotografiar postes de sol. M’encanta 
veure la llum colant-se entre els edi-
ficis», diu Labanda, que va comen-
çar a descobrir el barri molt abans de 
viure-hi. «A L’entresòl (Planeta, 39) 
hi he passat alguns dels moments 
més divertits amb els meus amics, 
prenent els boníssims gintònics que 
fan. Tenen una carta immensa», ex-
plica l’actor. H

Torrent de les Flors, 101  «Aquí s’hi menja molt bé»
«EL MENJAR D’AQUEST RESTAURANT –BODEGA MANOLO– ÉS MOLT CASOLÀ. 
L’ARRÒS A LA CUBANA ÉS EL QUE MÉS DEMANO PERQUÈ M’ENCANTA»

Torrijos, 49 Amb el Verdi Park a un pas de casa
PER A IVAN LABANDA, TENIR ELS CINES VERDI AL BARRI ÉS UN AL·LICIENT I UN 
PRIVILEGI, COM TAMBÉ HO ÉS PER A LA RESTA D’ACTORS VEÏNS DE GRÀCIA

Encarnació, 56 Com una casa de barri
ASPECTE I TRACTE CASOLÀ. TAMBÉ AIXÍ ÉS EL RESTAURANT AL, DEL QUAL 
L’ACTOR DESTACA EL POLLASTRE AL BRIE I LES BRAVES AMB TINTA DE CALAMAR

Verdi, 15 On el sastre rebia els seus clients
L’ANTIGA CASA, TALLER I RECEPCIÓ D’UN SASTRE DE GRÀCIA ÉS AVUI LA 
BOTIGA EL PIANO. «HI TENEN ROBA MOLT MACA, M’AGRADA L’ESTIL», AFIRMA

un VEí dE GràCiA ...  Ivan Labanda, actor i doblador

«La llum fa que 
Gràcia sigui preciosa 
i molt fotogènica»
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