
P oczàtki opery w Barcelonie si´gajà
1837 roku, kiedy to powsta!o towa-
rzystwo Sociedad Dramatica de

Aficionados, za!o˝one w by!ym klasztorze
Montesion przez cz!onków narodowej mi-
licji obywatelskiej pod wodzà Manuela Gil-
berta. Potrzeba zorganizowania w mieÊcie
konserwatorium muzycznego sprawi!a, ˝e
rok póêniej towarzystwo przemianowano
na liceum filharmoniczno-dramatyczne
imienia królowej Izabeli II. Placówka
kszta!ci!a muzycznie uczniów oraz organi-
zowa!a przedstawienia oper, w których 
wyst´powali wychowankowie liceum. Nie-
d!ugo póêniej konieczna sta!a si´ przepro-
wadzka. Szko!a si´ rozros!a i musia!a 
opuÊciç dotychczasowy budynek z braku

miejsca oraz z powodu ˝àdaƒ sióstr zakon-
nych, które odzyska!y prawa do obiektu.

Dzi´ki staraniom przedstawicieli ówcze-
snej bur˝uazji, z Joaquimem de Gispert 
i d’Angli na czele, powsta! ambitny plan bu-
dowy teatru operowego z prawdziwego zda-
rzenia. Mia! on podkreÊliç rol´ miasta 
i staç si´ jego kulturalnym symbolem. Przy
najs!ynniejszej promenadzie miasta uda!o
si´ zakupiç dzia!k´, na której kiedyÊ mieÊci!
si´ klasztor Trynitarzy. Pierwszy gmach
otwarto uroczyÊcie 4 kwietnia 1847 roku 
i by! on wtedy najwi´kszà operà w Europie.
MieÊci! bowiem a˝ 3500 widzów. Projekt
sfinansowano ze Êrodków prywatnych. Po-
wsta!y dwa towarzystwa akcjonariuszy.
Cz!onkowie jednego otrzymywali w zamian

za wk!ad pieni´˝ny sta!e miejsca w lo˝ach 
i na widowni teatru, zaÊ drugiego – po-
wierzchni´ u˝ytkowà w budynku (tzw. Cir-
culo del Liceu) w celu otwarcia tam sklepów
i klubów. Mimo staraƒ o wsparcie finanso-
we ze strony królowej nie przekaza!a ona na
budow´ ˝adnych pieni´dzy i z tego powodu
kierownictwo szko!y usun´!o jej imi´ z na-
zwy placówki oraz nie umieÊci!o w budowa-
nym teatrze lo˝y królewskiej. Pierwszym
spektaklem wystawionym na deskach Liceu
by!a „Anna Bolena” Donizettiego. 

14 kwietnia 1861 mia!o miejsce pierwsze
tragiczne zdarzenie w historii barceloƒskiej
opery. Po˝ar zniszczy! ca!à widowni´ oraz
scen´ teatru. Odbudowà pokierowa! archi-
tekt Josep Oriol Mestres. Nowy budynek
otwarto 20 kwietnia 1862. Dodatkowo
stworzono wtedy amfiteatr na drugim pi´-
trze. Dekoracje budynku, pod prze-
wodnictwem Mirabenta, wykonali Caba,
Vicens, Marti i Alsina oraz Rigalt. Ze stare-
go obiektu pozosta!y jedynie fasada, g!ów-
ny hall wejÊciowy oraz cz´Êç foyer. Powsta-
!a neobarokowa opera z doÊç zaskakujàcà
skromnà fasadà, majàca najlepszà akustyk´
w Europie, a je˝eli chodzi o liczb´ miejsc –
ust´pujàca jedynie La Scali.

Gran Teatre del Liceu szybko sta! si´
miejscem najwi´kszych wydarzeƒ muzycz-
nych miasta oraz spotkaƒ Êmietanki towa-
rzyskiej. W zmieniajàcych si´ czasach jawi!
si´ tak˝e, chcàc nie chcàc, jako symbol oli-
garchii, a to uczyni!o go celem rosnàcych
szybko w si!´ ruchów anarchistycznych. 

7 listopada 1893, w trakcie otwierajàcego
sezon przedstawienia „Wilhelma Tella”
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Niewiele gmachów operowych na Êwiecie mia!o 
takiego pecha jak barceloƒski Gran Teatre 
del Liceu. Mimo to budynek nadal stoi, 
a jego wn´trze zachwyca goÊci. Na tej scenie 
od ponad 160 lat wystawiane sà opery 
najs!ynniejszych kompozytorów, a na afiszach
mo˝na odnaleêç nazwiska wielkich gwiazd.
Cz´Êç z nich w!aÊnie tutaj zaczyna!a karier´.

Maciej ¸ukasz Go!´biowski

Pó!kolisty plafon
nad widownià

P!onàca opera 
w Barcelonie
P!onàca opera 
w Barcelonie
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Rossiniego, niejaki Santiago Salvador rzu-
ci! dwie bomby wprost w rz´dy widowni.
Eksplodowa!a tylko jedna, ale i to wystar-
czy!o, by zabiç 22 osoby, a 35 dotkliwie 
raniç. Sam budynek szcz´Êliwie nie ucier-
pia!, ale jeszcze przez d!ugie lata nie sprze-
dawano biletów na miejsca, na których fe-
ralnego wieczoru siedzia!y ofiary zamachu. 

Liceu otwarto ponownie 18 stycznia
1894 roku i przez kolejne sto lat panowa!a
tam wy!àcznie muzyka.

W 1909 dokonano konserwacji cz´Êci de-
koracji wn´trza. W latach 20. XX wieku te-
atr ugruntowa! swojà pozycj´ wÊród scen
operowych na Êwiecie. Wyst´powali w nim
najs!ynniejsi soliÊci tamtych czasów oraz

znane zespo!y, takie jak Ballets Russes Dia-
gilewa. W czasie hiszpaƒskiej wojny domo-
wej teatr prze˝ywa! powa˝ne trudnoÊci fi-
nansowe i móg! kontynuowaç prac´ tylko
dzi´ki wsparciu rady miejskiej Barcelony.
Zosta! na krótko znacjonalizowany pod na-
zwà Narodowego Teatru Katalonii, jednak

ju˝ w 1939 roku, po obj´ciu w!adzy przez
genera!a Franco, wróci! do dawnych w!a-
Êcicieli.

Lata 1940-1960 by!y bardzo udane. 
Liceu cieszy! si´ znakomità renomà 
w Êwiecie operowym. W 1955 goÊci! festi-
wal wagnerowski, organizowany do tej po-
ry wy!àcznie w Bayreuth. W Barcelonie 
odby!y si´ wówczas pami´tne spektakle
„Parsifala”, „Tristana i Izoldy” oraz „Wal-
kirii”. Pokazano tak˝e nowatorskie przed-
stawienia re˝yserowane przez Wielanda
Wagnera. Koniec prosperity przyniós! kry-
zys ekonomiczny lat 70. Prywatni w!aÊ-
ciciele nie byli ju˝ w stanie finansowaç
dzia!alnoÊci opery na dotychczasowym po-
ziomie. Aby zachowaç presti˝ instytucji, 
w 1981 roku Towarzystwo na rzecz Teatru
Liceu, w porozumieniu z radà miejskà Bar-
celony i autonomicznym rzàdem Katalo-
nii, za!o˝y!o Konsorcjum Teatru Liceu. 
W ciàgu kilku lat uda!o si´ zrobiç wiele 

dobrego. Zmieniono sposób zarzàdzania
teatrem, podniesiono poziom artystyczny
chóru i orkiestry, staranniej dobierano ob-
sad´ przedstawieƒ, a tak˝e skutecznie za-
dbano o zainteresowanie publicznoÊci nie
tylko typowà dzia!alnoÊcià teatralnà.

Wszystko to nie zapobieg!o jednak ko-
lejnej tragedii, która dotkn´!a Liceu 31
stycznia 1994 roku. Tego dnia, w czasie ru-
tynowych prac konserwatorskich, od iskry
z lampy lutowniczej zaj´!a si´ kurtyna. Za-
raz potem p!onà! ju˝ ca!y gmach. Po˝ar
doszcz´tnie strawi! wn´trze budynku, 
pozostawiajàc jedynie te elementy, które
ocala!y tak˝e w 1861 roku. Pojawi!o si´ py-
tanie, czy warto po raz kolejny odbudowy-
waç feralnà oper´. Sta!a si´ ona jednak na
tyle wa˝nym elementem miasta, ˝e szybko
znalaz!y si´ firmy, instytucje i sponsorzy,
którzy wspólnymi si!ami dokonali tego
wielkiego czynu. Prace trwa!y pi´ç lat. 
Oficjalnego otwarcia odbudowanego te-
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José Carreras 
debiutowa! w Barcelonie.

Wn´trze g!ównej sali

Montserrat Caballé 
d!ugie lata Êpiewa!a w Liceu.

Centralna cz´Êç 
fasady teatru

Nad g!ównym wejÊciem powiewajà flagi
hiszpaƒska i kataloƒska.
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atru dokonano 7 paêdziernika 1999 przed-
stawieniem „Turandot” Pucciniego. By!a
to ta sama opera, która mia!a zostaç wysta-
wiona w dniu po˝aru.

Gran Teatre del Liceu jest dziÊ jednà z wi-
zytówek Rambli – alei, którà ka˝dego dnia
przechodzà tysiàce mieszkaƒców Barcelony
oraz turystów. Z oryginalnego budynku za-
chowa!a si´ centralna cz´Êç fasady, g!ówny
westybul z klatkami schodowymi oraz sala
lustrzana. Wewn´trzne schody zwieƒczono
modernistycznà rzeêbà Venanciego Vall-
mitjany z 1901 roku, zatytu!owanà „Alego-
ria de la Musica”. Widownia by!a inspiro-
wana mediolaƒskà La Scalà. Ma kszta!t
podkowy z miejscami na parterze i pi´cio-
ma balkonami mieszczàcymi rz´dy siedzeƒ
oraz lo˝e z ma!ymi przedsionkami. Obec-
nie Liceu oferuje 2292 miejsc, co czyni teatr
jednym z najwi´kszych w Europie. G!ównà
kurtyn´ zaprojektowa! Antoni Miro. Wy-
konano jà z czerwonego aksamitu. Sufit
wykoƒczono  efektownym pó!kolistym pla-
fonem. W czasie odbudowy, poza wierno-
Êcià tradycji, wprowadzono te˝ najnowo-
czeÊniejszà technik´ teatralnà. Na trzecim 
i czwartym balkonie znalaz!y si´ specjalne
pomieszczenia dla obs!ugi technicznej, ste-
rujàcej urzàdzeniami na scenie i za kulisa-
mi. Ca!e pi´tro techniczne zaprojektowano
natomiast ponad pi´knie zdobionym sufi-
tem g!ównej sali. Tam umieszczono tak˝e
oÊwietlenie oraz wi´kszoÊç sprz´tu telewi-
zyjnego. Na sta!e zamontowano zrobotyzo-
wane kamery, dzi´ki którym bez problemu
i niepokojenia widzów mo˝na nagrywaç
spektakle w najwy˝szej jakoÊci. Sprzyja te-
mu tak˝e wybitna akustyka wn´trza. Liceu
od zawsze s!ynà! ze Êwietnych warunków 
i pog!osu pomi´dzy 1,3 a 1,5 sekundy. 
W nowej sali uda!o si´ uzyskaç zbli˝ony
efekt. Odbiór przedstawieƒ u!atwiajà pu-
blicznoÊci indywidualne monitory w wi´k-
szoÊci foteli. Dzi´ki nim widzowie mogà
Êledziç libretto opery w kilku j´zykach. 
W teatrze znajduje si´ tak˝e sklep z pamiàt-
kami, kawiarnia, niewielka sala, w której
odbywajà si´ projekcie oper na ekranie 
kinowym oraz multimedialna biblioteka.

Ca!oÊç, obok Palau de la Musica Catalana,
stanowi muzyczne centrum Barcelony.

Piszàc o gmachu Gran Teatre del Liceu
nie sposób pominàç ludzi. Bez nich nie zy-
ska!by on takiej s!awy. Niemal od poczàtku
istnienia opery w Barcelonie odwiedzali jà
najwi´ksi Êpiewacy, a m!odzi rozpoczynali
tu swoje kariery. Wyst´powali tu m.in.
Francesco Tamagno, Enrico Caruso, Titta
Ruffo, Fiodor Szalapin, Giulietta Simona-
to, Victoria de los Angeles, Giuseppe di
Stefano, Renata Tebaldi, Anton Dermota,
Carlo Bergonzi, Alfredo Kraus, Joan Su-
therland, Placido Domingo, Agnes Baltsa,
Edita Gruberova, Simon Estes i Gwyneth

Jones. Przez d!ugie lata z tà scenà zwiàzani
byli, urodzeni w Barcelonie, Montserrat
Caballé oraz José Carreras. 11-letni José
w!aÊnie tutaj debiutowa!, Êpiewajàc ch!o-
pi´cym sopranem role w operach de Falli 
i Pucciniego. Teraz w Liceu mo˝na zoba-
czyç tak˝e najm!odsze gwiazdy, jak Juan
Diego Florez czy Rolando Villazon. W hi-
storii teatru nie brakuje równie˝ polskich
nazwisk. Wiele lat Êpiewa!a w nim Ewa
PodleÊ, a wczeÊniej choçby Adam Didur.

Histori´ barceloƒskiej opery rozpocz´-
!a premiera dzie!a Donizettiego, który 
w tamtym czasie by! jednym z przedstawi-
cieli ukochanego w Europie stylu bel can-
to. W nast´pnych latach na deskach Gran
Teatre del Liceu wystawiano opery Belli-
niego, Rossiniego, Gounoda, Masseneta,
Aubera, Meyerbeera czy Halevy’ego. Od
1883 roku w repertuarze pojawia!y si´ ope-
ry Wagnera, a póêniej – Pucciniego. Od
1915 roku prezentowano dzie!a szko!y ro-

syjskiej – Musorgskiego i Czajkowskiego.
W Barcelonie nie zapominano tak˝e o mi-
strzach dawnych czasów – Monteverdim,
Glucku, Haendlu czy Mozarcie. Z kompo-
zytorów wspó!czesnych grano opery i bale-
ty Brittena, Prokofiewa, Strawiƒskiego, 
Janaczka, Weilla, Honeggera, Bartoka czy
Berga. W statystykach teatru królem pozo-
staje do dziÊ Giuseppe Verdi. Jego „Aid´”
wystawiano tu a˝ 442 razy, a „Rigoletta” 
– 359. Dopiero niedawno do d!ugiej listy
do!àczy!o polskie nazwisko. W listopadzie
ubieg!ego roku w Barcelonie odby!a si´
premiera „Króla Rogera” Karola Szyma-
nowskiego.

Przechadzajàc si´ dziÊ po kolorowej,
gwarnej Rambli, warto spojrzeç na budy-
nek pod numerem 51-59. Pi´knie odre-
staurowany, otoczony zielenià, ani troch´
nie zdradza swej tragicznej historii. Przyj-
mujàc najwi´kszych Êpiewaków naszych
czasów, jest symbolem miasta i jego wizy-
tówkà w muzycznym Êwiecie. Pozostaje
mieç nadziej´, ˝e tak b´dzie przez kolejne
dekady, a nieszcz´Êcia b´dà omijaç ten
wspania!y gmach. "

Historia

Po˝ar teatru w 1861 roku

Ok!adka „Le Petit Journal” 
upami´tniajàca zamach z 1893 roku

Zapowiedê premiery „Króla Rogera”

Plan widowni
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