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in corpore sano. No fumes, no beus, 
igual que els teus companys, que fan 
el mateix que tu. Tots són vocacio-
nals: cantants, directors, músics... 
És molt bonic perquè coneixes cul-
tures, llengües i persones molt in-
teressants.

–¿Per què òpera?
–És una passió. Jo no passo ni un dia 
sense cantar-ne o escoltar-ne. M’ena-
mora. Hi ha molt prejudici: que és 
cara, elitista, antiga... Però no és ve-
ritat. Tothom pot anar al Liceu, on 
hi ha entrades de 8 euros. ¿Quant val 
una entrada al futbol o per a un con-
cert de Justin Bieber? A internet i a 
les biblioteques hi ha molta opera 

Només cal mirar-li els ulls i escoltar-lo quan parla 
d’òpera per saber que l’apassiona. Marc Sala sol baixar 
de l’escenari per explicar els secrets de la seva 
professió de tenor. Al maig repeteix a Casa Orlandai.

Marc Sala (Barcelona, 1981) sempre 
somriu. Segurament perquè com ell 
mateix reitera es guanya la vida com 
a tenor, cantant òpera, la cosa que 
més li agrada. I des de fa uns anys, a 
més fa conferències sobre el belcanto 
per divulgar-lo entre els que no el co-
neixen. Aquests dies es prepara per 
al certamen Òpera en ruta que durant 
el mes de maig inundarà de música 
Sarrià-Sant Gervasi.

–¿Com li va agafar per explicar òpe-
ra?
–Fa uns anys vaig veure que podia 
compaginar la carrera musical amb 

«L’òpera 
reuneix totes
les arts»

xerrades sobre òpera. Vaig comen-
çar a Sarrià, a Casa Orlandai, on els 
va encantar la idea, i actualment al 
Conservatori del Liceu. En faig una 
al mes i intento fer les conferènci-
es a què a mi m’hauria agradat assis-
tir. Fins i tot hi porto companys per-
què cantin.

–¿Quan va començar a cantar?
–M’hi vaig aficionar amb 12 o 13 
anys perquè disfrutava sentint òpe-
ra, i això que a casa meva no eren 
músics ni els agradava. Un dia al col-
legi van fer un cor per interpretar 
Carmen. Me la vaig aprendre de me-
mòria. Després van venir La Travia-
ta i altres. Era obsessiu. M’encanta-

gratis, no te l’acabes. I també es fan 
produccions molt modernes. S’ha 
d’anar a l’òpera sense complexos i, 
com més l’escoltes, més t’agrada. I 
que els cines ofereixin òperes en di-
recte em sembla una gran idea.

–Però viure-ho a l’escenari...
–Imagina’t. Cantar i ser actor. ¡El 
somni de qualsevol nen! Et disfres-
ses i vius situacions inimaginables, 
amb una música preciosa, amb la 
teva veu en directe que arriba al pú-
blic sense micròfon. Tot ple de mo-
ments màgics. I no em refereixo als 
aplaudiments, sinó al silenci, on no-
tes l’emoció que uneix el públic, els 
músics i els cantants. L’òpera és l’es-
pectacle total, des de l’arquitectura 
de l’edifici fins a la moda, l’esceno-
grafia, la música, els cors, la literatu-
ra... L’òpera reuneix totes les arts.

–I el mes que ve, òpera a sac a Sarrià-
Sant Gervasi.
–És el segon any que s’organitza Òpe-
ra en ruta al districte. És que el 8 de 
maig és el Dia Mundial de l’Òpera. 
Hi haurà de tot, des d’una òpera in-
fantil al Teatre de Sarrià fins a docu-
mentals i conferències.

–Com la seva, sobre la divertida òpe-
ra de Rossini Il signor Bruschino. El 
15 de maig, a les set de la tarda, a Ca-
sa Orlandai (Jaume Piquet,23).
–I el 17 la Jove Companyia d’Opera 
del Conservatori del Liceu la repre-
sentarà al Teatre de Sarrià. H

va cantar-les, però també els Beatles 
i Elton John ¿eh?. Als 14 ja sabia que 
volia cantar i als 15 vaig fer classes 
particulars i el meu professor em va 
dir que jo era tenor. ¡A la meva edat! 
Això em va agradar moltíssim. Dels 
18 als 25 vaig estar al Conservatori, 
on Eduard Giménez m’ho va ense-
nyar tot. I després vaig anar al de Va-
lència, on vaig aprendre amb Ana 
Luisa Chova, la millor.

– Fins a treballar de tenor. ¿Difícil?
–Des dels 24. I això és un privilegi en 
un món en què és tan difícil arribar. 
Es necessita molta autodisciplina. 
Som com esportistes d’elit. Fem una 
vida gairebé monacal, de mens sana 

33 Passió per l’òpera 8 marc sala, a casa orlandai.
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