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Entrevista: David Ordinas Interpretael
príncepencantatde‘LaBellay laBestia’

David Ordinas sense la seva màscara de bèstia, posa amb un ‘homònim’ autòmat ■ JORDI GARCIA

“M’agradariafer
unmusicalmeu,
petitó,algundia”

Teresa Bruna
BARCELONA

Abans de ficar-se al cos del bon jan lletjot,
és a dir, de la Bestia del musical La Bella y
la Bestia, David Ordinas havia actuat força
a Barcelona: al Romea (Orfeu als inferns),
a la Sala Muntaner (Shakespeare a cape-
lla) o al Novedades (Hermanos de sangre).
Nascut a Felanitx fa vora 30 anys, estima i
recorda molt el seu poble, però “viu on hi
ha feina”. Acaba de celebrar la funció 111 a
Barcelona del musical i ens trobem al res-
taurant 111 de la Rambla. Descobrim un
valor polifacètic ple d’il·lusions i projectes.

És important aquest número, 111?
Potser sí, però jo en porto 611, perquè a
Madrid ja en vam fer 500! Suposo que ho
han lligat amb el nom del restaurant.

Pot explicar la seva transformació de bès-
tia a príncep? És rapidíssima...
No, és només un segon però és un secret,
perdria molta màgia si ho expliqués. És un
truc del mag Jorge Blas, ell ho va inventar.

Passa molta calor ara a l’estiu, tan pelut?
Ha arribat un moment en què el meu cos
ha creat un microclima que sent el mateix
a l’hivern que a l’estiu. Crec que m’he regu-
lat. Suo moltíssim, però sempre igual.

Vostè anava per cantant clàssic. Com va
anar a parar al món dels musicals?
Estava estudiant cant clàssic al Conserva-
tori de Mallorca i va sortir un càsting per a
un musical, Els fantastikcs, que es va fer a
Mallorca. Allà vaig descobrir el teatre mu-
sical, jo no havia vist mai res, a Mallorca
no arriba amb facilitat. M’hi vaig comen-
çar a interessar i vaig poder participar a
Orfeu als inferns, una coproducció del Te-
atre Romea amb el Govern Balear. Em van
donar el paper d’Orfeu i em vaig quedar a
Barcelona perquè m’anaven sortint coses.

És compositor, també, oi?
Bé, és una etapa que estic començant...

Però si a Madrid he vist una cosa seva en
cartell, El patito feo de la companyia de
dansa de Carmen Roche!
Ah, sí. Va quedar preciós, ara està de gira.
Però estic començant i m’està sorprenent
a mi mateix. A casa tenia el meu estudi i
feia creacions per passar-m’ho bé, és cert,
però em comencen a sortir cosetes i estic
molt content. Estic amb una companyia
infantil catalana, T-gracia i també amb
Transeduca, fent infantils. Amb la gent de
La Bella... estem muntant una sèrie musi-
cal de televisió que penjarem per internet.
Estem molt il·lusionats de poder aprofitar
la tecnologia de la xarxa, que permet arri-
bar a molta gent en poc temps.

Teniu molt bon rotllo la companyia des-
prés de tant de temps junts!
El secret és que som una companyia
molt madura a nivell professional. Fa
molt de temps que treballem junts i ja
sabem com funciona aquest món. I l’obra
hi té molt a veure. Parla d’amor, de trac-
te amb la gent, es veu la part dolenta i la
part bona dels personatges i, vulguis o
no, treballar aquests aspectes a la funció
et porta a ser obert amb la gent.

Li volia preguntar a què dedica el temps
lliure, però no sé si n’hi queda gaire...
No gaire, no! Bàsicament el dedico a
compondre. Ara mateix tinc molta feina,
faig coses per a una editorial, faig música
per encàrrec... I com que tinc un estudi a
casa, molta gent em demana de gravar
coses i ho faig. No paro!

Quins projectes té? Algun musical seu?
Ara tirarem segur fins a Nadal i potser
continuarem si no decau... Per tant, em
costa fer projectes a llarg termini. Però
segur que continuaré fent les meves cose-
tes. En tinc unes quantes de començades,
moltes idees... No sé si anirien bé però a
mi em mantenen viu, per tant si algun dia
es poguessin donar a conèixer... M’agra-
daria molt estrenar un musical meu, peti-
tó. Ara mateix és un dels meus somnis.

El president de Caixa
Girona reuneix en
un llibre els seus
textos d’exposicions

Redacció
BARCELONA

“L’art ha estat el fil conduc-
tor de la meva vida”, ha dit
alguna vegada Arcadi Calza-
da, el president de Caixa Gi-
rona, que pròximament dei-
xarà el càrrec. Ho demos-
tren els pròlegs que en els
últims dotze anys Calzada
ha escrit per als catàlegs de
les exposicions de la Fonta-

na d’Or de la mateixa caixa
que ara acaba de reunir en
el llibre Art amb majúscu-
les. 1997-2009=164 expo-
sicions (Our Books).

El volum, que demà es
presenta a la Fontana d’Or i
dimarts a la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi de Barcelona, és
testimoni de la consolidació
de la sala gironina a través
dels textos de Calzada, que
van més enllà de la pura in-
troducció institucional a un
catàleg. El llibre comença
amb una mostra de Josep
Pla i acaba amb la recent in-
augurada d’Isidre Nonell. ■

ArcadiCalzadafael
balançartísticdela
Fontanad’Or

BardegiliMas
guanyenel
Ciutatd’Alcoi
deteatre

Ester Pinter
VALÈNCIA

L’amant de Diògenes, de les
vigatanes Blanca Bardegil i
Montserrat Mas, s’ha impo-
sat a les altres 43 obres pre-
sentades al 37è premi de te-
atre Ciutat d’Alcoi, després
de més de quatre hores de
deliberacions i sis votaci-
ons. L’obra guanyadora,
“molt ben construïda i en la
línia de la dramatúrgia actu-
al”, segons la membre del
jurat Verònica Cantó, està
pensada per a vuit actors i
actrius que representen, va
dir, “l’ambició, les misèries
de l’home, el misteri i la cob-
dícia”. El jurat també va va-
lorar que es tracta d’una
obra coral. Les dues guanya-
dores formen part de la
companyia A4mans i s’han
format a l’Institut del Teatre
de Vic. L’any passat van es-
trenar Fàbrica de núvies. Al
concurs s’hi van presentar
44 treballs, però un va ser
desestimat perquè ja havia
obtingut un altre guardó.
Les bases del concurs no
permeten premiar un tre-
ball que ja ha merescut un
reconeixement. ■

Arcadi Calzada ha afirmat que l’art ha estat el fil conductor de
la seva vida ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO


