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“Per treballar de protagonista 
m’haig de donar el paper jo”

Semblava impossible, però ha passat. 
Santiago Segura fa el pas a l’humor blanc 
amb Padre no hay más que uno, la seva no-
va pel·lícula com a director i actor prota-
gonista, que s’estrena aquest dijous. Una 
denúncia per a tots els públics del marit 
cunyat que segueix, un per un, els rols i tò-
pics de la família heteropatriarcal. En 
parlem amb el madrileny en aquesta en-
trevista feta per correu electrònic. 

Una comèdia familiar és un gir bastant 
radical respecte al que havies fet fins ara. 
M’encanta la comèdia, tota mena de co-
mèdia, des de la musical fins a la romàn-
tica. Si pogués, faria comèdies de cada 
gènere. La familiar em sembla especial-
ment complicada, perquè agafa una es-
fera més àmplia de públic. 
 
Si et veiés aquell nano que sortia a Ac-
ción mutante o El día de la bestia, ¿què 
creus que et diria després de veure Pa-
dre no hay más que uno? 
Aquell gras cabró era força espavilat i ho 
agafaria a la primera. “A veure, noi, has 
fet diverses pel·lícules molt exitoses 
d’amor corrosiu i brutal, i després pas-
saràs a fer comèdies de tota classe per 
no semblar un boig que només sap fer 
això. Va bé?” Estic segur que m’hauria 
contestat que “d’acord” sense despen-
tinar-se, tot i que llavors ja no tenia gai-
res cabells. 

¿Vas dubtar en protagonitzar la pel·lícu-
la? El teu registre és més d’humor negre. 

Director de cinema i actor de ‘Padre no hay más que uno’ 

Santiago  
Segura

A la pel·lícula també es tracta el tema 
del workaholic. ¿A tu t’ha costat con-
ciliar vida familiar i laboral? 
Intento que no em passi, però de ve-
gades he sentit que hauria d’estar més 
temps amb la família i menys temps 
treballant. Són equilibris difícils 
d’aconseguir. 
 
Per primera vegada has treballat 
amb dues filles teves, i en total hi ha-
via cinc criatures protagonistes al 
rodatge. 
Ha sigut meravellós treballar amb 
elles, perquè podia passar-hi tot el dia. 
Tots els nens han fet molt cas i s’han 
fet amics durant el rodatge. La maina-
da ja m’ha demanat que faci la segona 
part, i per a mi la començaria demà 
mateix. 

¿Hi ha molts marits cunyats com el 
Javier amb els quals cal acabar? 
Em temo que en queden molts. Però 
més que acabar amb ells, que sona 
una mica a extermini, ho hem de por-
tar al terreny de la reeducació: que 
s’adonin que no hi ha res que sigui 
senzill o fàcil, que tot té la seva com-
plicació, especialment si parlem de 
l’educació, el manteniment i la cura 
de la família. És molt important que 
valorin l’esforç que suposa i comen-
cin a fer la feina, que vegin que portar 
una casa és una tasca compartida en 
què no s’hi val tirar pilotes fora. De 
moment els recomano que vegin la 
pel·lícula, que ve a dir el mateix que el 
rotllo que t’acabo de deixar anar, pe-
rò amb somriures.◆

En cap moment. Per treballar com a pro-
tagonista, m’haig de donar el paper jo 
mateix. A mi m’encanta l’humor negre, 
però em fa mandra això d’estar encase-
llat en un lloc. Em veig igual de bé cantant 
una cançó a Tu cara me suena, cuinant a 
MasterChef o fent qualsevol paper en 
una comèdia, sigui del gènere que sigui. 

El teu personatge, el Javier, és un pare 
d’una altra generació. ¿Aquesta pel·lí-
cula els posa davant d’un mirall? 
La comèdia costumista va una mica d’ai-
xò: reflectir aquestes tares quotidianes, 
una miqueta exagerades o deformades, 
perquè la gent s’hi senti identificada i 
pugui riure’s dels seus petits defectes. 

El protagonista s’enfronta a la clàssica 
barrera generacional respecte als seus 
fills, i així descobreix el Rubius i Bad 
Bunny. ¿També va ser la primera vega-
da per a tu? 
Al Rubius el coneixia, però no estava 
gaire familiaritzat amb la música de Bad 
Bunny. Haig de reconèixer que en 
aquest punt coincideixo bastant amb el 
personatge: la meva idea de música mo-
derna és Queen i The Beatles. 

Fernando Palacios, Tim Allen, la teva 
infància... ¿Quins han sigut els refe-
rents per a aquesta pel·lícula? 
Tots aquests i molts més. La meva co-
guionista, Marta González de Vega, va 
fer un treball molt laboriós de recerca 
i fins i tot va entrevistar diverses famí-
lies per treure’ls informació. Al final el 
referent més gran ha sigut la societat 
d’avui dia. 

JORGE ALVARIÑO

TEXT JORDI GARRIGÓS

Mor un 
gegant de 
Broadway,  
Hal Prince

Hal Prince, el prodigiós productor o 
director –o totes dues coses– de molts 
dels musicals més populars de Broad-
way de la segona meitat del segle XX, 
incloent-hi West Side story, Cabaret, 
Sweeney Todd, Fiddler on the roof (que 
inclou If I were a rich man) o El fantas-
ma de l’òpera –l’espectacle de més re-
corregut de la història del teatre no-
vaiorquès–, va morir ahir a Reykjavík 
(Islàndia) amb 91 anys. 

Havia guanyat 21 premis Tony, els 
premis de la indústria teatral nord-
americana, més que ningú a la histò-
ria. L’últim va ser el 2006, quan va re-
bre el premi a tota la trajectòria que 
li reconeixia el seu paper dins la in-
dústria de Broadway. Prince va co-
mençar a treballar a Broadway en la 
seva època daurada, quan Cole Porter 
i Rodgers i Hammerstein eren els reis, 
el musical era un gènere fort (per no 
parlar d’una opció d’entreteniment 
assequible) i les cançons de teatre 
eren temes bàsics a les ones. Prince va 
ser prolífic i persistent, també en èpo-
ques difícils: quan el rock’n’roll ame-
naçava amb convertir en irrellevant el 
món de l’espectacle, quan el declivi de 
Times Square feia escassejar el públic 
de Broadway, quan l’arribada de mu-
sicals britànics populars com El fan-
tasma va arraconar els seus homòlegs 
nord-americans, i quan corporacions 
com Disney van entrar a les estrenes 
de Broadway i van minar l’impacte del 
productor independent, Hal Prince 
seguia al peu del canó. 

En les primeres dècades de la seva 
vida teatral, a finals dels 50 i 60, podi-
en aparèixer a Broadway tres produc-
cions seves alhora. I, al llarg de la se-
va carrera, va ser reconegut per les 
col·laboracions amb una fila de talents 
inigualable, entre els quals hi havia els 
compositors Leonard Bernstein, John 
Kander i Andrew Lloyd Webber (Evi-
ta, El fantasma de l’òpera). Sobretot va 
fer tàndem amb Stephen Sondheim, 
a la dècada dels 70, en produccions tan 
famoses com ara Company, Follies, A 
little night music, Pacific overtures i 
Sweeney Todd.◆

GETTY

TEXT BRUCE WEBER (NYT)

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


