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Cronologia dels 175 anys del Liceu
1837
Constitució de la Sociedad Dramática de Aficionados (24 febrer), a l’antic
convent de Montsió i destinada al conreu de les arts. Es considera el nucli
institucional del futur Liceu. El 14 de novembre s’aprova el primer reglament
del Liceo Filodramático de Montesión, una societat per al desenvolupament de
l’art dramàtic i el musical, l’origen del Conservatori del Liceu.
Primera representació al convent de Montsió: El marido de mi mujer de
Ventura de la Vega (21 agost).

1838
Primera representació d’una òpera al Convent de Montsió: Norma de Bellini (3
febrer).
Reial Decret on s’autoritza el canvi de nom pel de Liceo Filarmónico
Dramático Barcelonés de S. M. La Reina Isabel II (25 juny), amb la finalitat de
promoure l’ensenyament teatral i musical i la de dur a terme representacions
escèniques de teatre i òpera.

1841
Primeres documentacions per a la recerca d’un nou espai per a les activitats
del Liceu.

1844
Adquisició i enderrocament de l’antic convent de Trinitaris (9 juny) a la
Rambla, cantonada del carrer de Sant Pau.
Oferta d’accions del futur teatre i aprovació del reglament (25 juliol),
configurant la propietat privada del Liceu.
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1845
S’inicien les obres del Gran Teatre del Liceu (11 abril), per Miquel Garriga i
Roca i Josep Oriol Mestres. El model fou l’arquitectura del Teatro allà Scala de
Milà.

1847
Inauguració del Gran Teatre del Liceu (4 abril) que durant molts anys serà
considerat el teatre d’òpera amb més capacitat d’Europa (més de tres mil
persones). El sistema de funcionament, a través de la concessió a una empresa
externa, era similar al d’altres teatres europeus de l’època, però al Liceu es
mantingué fins al 1981. La vocació inicial era la de conjugar teatre de text i
òpera, d’on prové la denominació de Gran Teatre seguint la terminologia
francesa.
La primera òpera que es representa al Liceu és Anna Bolena de Donizetti (17
abril).
Estrena del ballet Giselle al Liceu (música d’Adolphe Adam) (5 maig)

1848
Estrena de Don Pasquale de Donizetti a Barcelona (19 gener)
Estrena de Macbeth de Verdi al Liceu (1 juliol)

1848-1850
Rivalitats entre Liceistes (públic del Liceu) i Cruzados (Públic del Teatre
Principal) fins al punt d’ocasionar aldarulls. La rivalitat no només encarnava
dues maneres diferents d’entendre el teatre sinó que hi havia un rerefons polític
que els primers (liceistes), representaven la burgesia industrial més liberal, i els
segons (Cruzados), la burgesia més tradicional.
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1849
Estrena de Der Freischütz de Weber a Barcelona (4 agost), en italià

1853
Estrena de Rigoletto de Verdi a Barcelona (3 desembre).

1854
Constitució de la Societat del Gran Teatre del Liceu dedicada a l’explotació del
teatre, amb independència del Conservatori, dedicat a l’ensenyament.
Estrena d’Il trovatore de Verdi a Barcelona (20 maig)

1855
Estrena de La traviata de Verdi a Barcelona (25 octubre).

1856
Estrena de Les huguenots de Meyerbeer a Barcelona (17 gener), en italià. En
aquest primer període el repertori francès tenia una gran acceptació entre el
públic barceloní, com també les òperes italianes de compositors com
Donizetti, Bellini, Rossini i, sobretot, Verdi.
Estrena de Les vêpres siciliennes de Verdi a Barcelona (4 octubre), en italià.

1859
Estrena de La juive de Fromental Halévy a Barcelona (1 març).
Estrena absoluta d’Arnoldo di Erill de Nicolau Guanyabens (12 maig).
Estrena absoluta de L’assedio di Leida d’Errico Petrella (1 octubre).
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1861
Incendi del Gran Teatre del Liceu (9 abril) que destruí totalment l’escenari.

1862
Reinauguració del Gran Teatre del Liceu (20 abril). A partir d’aquesta data el
Liceu va reorientar la seva programació i especialitzar-se cada cop més en un
teatre d’òpera i dansa.
Estrena de la primera versió de Simon Boccanegra de Verdi a Barcelona (31
desembre).

1863
Estrena de Le prophète de Meyerbeer a Barcelona (31 gener), en italià.
Aquesta obra té el rècord de representacions en una sola temporada: 26.
Debut del tenor Roberto Stagno amb Martha de Flotow.

1868
Revolució de Setembre La Gloriosa, que posà fi al regnat d’Isabel II. Un grup de
persones entra al Liceu i demanen el bust de la Reina que decorava l’escala.
Com no el van poder treure li tallen la corona i un tros de la cara. Una mica més
tard tornen i s’enduen el bust el qual arrosseguen escales avall, per tota la
Rambla fins al port i el llencen al Mar. El llibre del Conserge explica, també, que
s’endugueren un quadre de la Reina que estava penjat a la sala de Juntes i
arrencaren de la façana el nom d’Isabel II. El Liceu d’Isabel II passa anomenarse Liceu.El bust de la Reina el substituirien anys més tard per un bust de Mozart.

1874
Reforma de la façana del Teatre.
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1875
Debut del tenor Francesco Tamagno amb L’Africaine de Meyerbeer.

1876
Instal·lació d’aigua corrent (estiu).

1877
Estrena d’Aida de Verdi al Liceu (25 febrer), estrenada un any abans per
primer cop a Barcelona al Teatre Principal. Les òperes de Verdi i, en concret
Aida, són les més representades al llarg de la història del Liceu.

1881
Primera prova de llum elèctrica a la sala (20 maig)
Debut del tenor Angelo Masini amb Faust de Gounod.
Debut del tenor Julián Gayarre amb La favorite de Donizetti.

1883
Estrena de Lohengrin de Wagner al Liceu (6 març) amb la qual s’inicia una
relació especial entre el públic del Liceu i l’obra del compositor alemany.
Reforma de la sala a càrrec de Pere Falqués.

1888
Debut del tenor Francesc Viñas amb Lohengrin de Wagner.

1890
Debut d’Arturo Toscanini en la direcció de I Capuleti e i Montecchi de Bellini.
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1893
Durant la funció inaugural de la temporada (7 novembre), l’anarquista
Santiago Salvador llençà dues bombes Orsini sobre la platea que van causar
una vintena de morts.

1898
Estrena de La bohème de Puccini a Barcelona (10 abril). Les òperes de l’escola
verista aviat es van instal·lar en el repertori del Liceu, especialment les òperes
de Puccini.

1899
Debut de la soprano María Barrientos amb Lucia di Lammermoor de Donizetti.

1900
Instal·lació definitiva de llum elèctrica a la platea (13 novembre).

1901
Debut del compositor Richard Strauss com a director en un concert.

1902
Reforma de l’escenari (estiu).

1904
Debut del tenor Enrico Caruso amb Rigoletto de Verdi.
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1906
Debut del baríton Mattia Battistini en Maria di Rohan de Donizetti.

1908
Debut del baríton Titta Ruffo amb Hamlet de Thomas.

1909
Reforma de la sala i instal·lació de calefacció a tot el teatre (estiu).

1910
Estrena de Salome de Strauss a Barcelona (29 gener), en italià.

1911
Debut del baríton Riccardo Stracciari amb Tosca de Puccini.

1912
Debut de la mezzosoprano Conxita supervia a Samson et Dalila de Saint-Saëns.

1913
Estrena de Parsifal de Wagner a Espanya (31 desembre). El Liceu acull aquesta
estrena com un gran esdeveniment en ser el primer teatre del món en què es
programa després d’anys d’exclusivitat de Bayreuth.
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1914
S’inicia l’etapa de gestió de la programació del Teatre per l’empresari Joan
Mestres Calvet, que, amb algunes interrupcions, es perllongarà fins al 1947.
Debut del tenor Hipòlit Lázaro amb Rigoletto de Verdi.

1915
Estrena de Boris Godunov de Mussorgski a Barcelona (20 novembre). No serà,
però, fins a la reposició d’aquesta òpera el 1922 quan l’òpera russa s’instal·li
en el repertori liceístic.

1917
Debut dels Ballets Russos de Diaghilev (23 juny) i del ballarí Vatslav Nijinski.
Debut del tenor Beniamino Gigli a La Gioconda de Ponchielli.

1918
Electrificació total del Teatre (esiu).

1921
Debut de Bruno Walter en la direcció de Der Freischütz de Weber.

1922
Debut del tenor Giacomo Lauri-Volpi amb Rigoletto de Verdi.

1924
Debut del compositor Igor Stravinsky en la direcció d’un concert de
l’Orquestra Pau Casals.
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1925
Debut del tenor Miguel Fleta amb Carmen de Bizet.
Estrena del ballet El llac dels cignes de Txaikovski (11 maig).

1927
Debut del compositor Manuel de Falla en una versió de concert de la seva obra
El retablo de Maese Pedro.
Debut del baix Fiodor Chaliapin.
Debut de Clemens Krauss en un concert de Beethoven.

1929
El compositor Ottorino Respighi dirigeix l’orquestra del Liceu.

1934
Debut de Hans Knappertsbusch en la direcció de Tristan und Isolde de Wagner.
1936
Nacionalització del Liceu per part de la Generalitat de Catalunya (27 juliol) i
declarat Teatre Nacional de Catalunya. Fou una mesura per protegir el Teatre
davant dels aldarulls que provocà l’esclat de la Guerra Civil.

1939
Retorn de la propietat del Teatre a la Societat del Gran Teatre del Liceu, un
cop finalitzada la Guerra Civil.
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1940
Primeres actuacions de l’Orquestra Filharmònica de Berlín i de l’Òpera de
Frankfurt, que es perllongaran fins al 1944. Aquestes actuacions van ser
promogudes per la bona relació entre el franquisme i el nazisme.

1945
Debut de la soprano Victoria de los Ángeles amb Le nozze di Figaro de Mozart.

1947
S’inicia el període de l’empresa Arqué-Pàmias.

1950
Debut de la soprano Kirsten Flagstad.

1951
Estrena de Die Frau ohne Schatten d’Strauss a Espanya (29 novembre).

1953
Debut de la soprano Renata Tebaldi, amb La traviata. Aviat es convertí en una
idolatrada del públic.

1955
Estrena d’Ievgueni Onieguin de Txaikovski a Espanya (4 gener)
Estrena de Porgy and Bess de Gershwin a Espanya (febrer 1955)
Festivals Wagner amb el Bayreuther Festspiele (16 abril-1 maig). Les posades
en escena de Wieland Wagner causaren sorpresa i polèmica.
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1958
Debut del tenor Josep Carreras en el rol infantil de Trujamán d’El retablo de
Maese Pedro de Falla.
Estrena de Carmina Burana (12 abril) i Die Kluge (18 abril) de Carl Orff a
Espanya.
Debut d’Alfredo Kraus amb Rigoletto (6 desembre).

1959
Estrena de Dialogues des Carmélites a Espanya (28 gener), amb assistència de
l’autor, Francis Poulenc.
Concert de la soprano Maria Callas (5 maig)

1961
Estrena mundial d’Atlàntida de Falla (24 novembre) amb Victoria de los
Ángeles i Raimon Torres, dirigida per Eduard Toldrà.
Debut del tenor Jaume Aragall amb el rol d’Arlequí a Pagliacci.
Debut de la mezzosoprano Fiorenza Cossotto amb La cenerentola.
Debut de la soprano Joan Sutherland amb I puritani.

1962
Estrena d’Arabella de Richard Strauss a Espanya (7 gener) i debut de
Montserrat Caballé, qui, al llarg de més de 40 anys de relació amb el Liceu, va
interpretar 50 rols diferents i més de 200 representacions.
Estrena absoluta d’Una voce in off (13 desembre), amb assistència de l’autor,
Xavier Montsalvatge.
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1963
Debut del tenor Luciano Pavarotti amb La traviata.
Estrena de La clemenza di Tito de Mozart a Espanya (14 desembre).

1964
Debut de la soprano Elisabeht Schwarzkopf amb Così fan tutte.
Estrena de Giulio Cesare de Händel a Espanya (desembre 1964).
Estrena de Wozzeck de Berg a Espanya (30 desembre).

1965
Estrena de Jenůfa de Janáček a Espanya (14 gener)
Triple estrena al Liceu: La carrosse du saint sacrement de Busser, La voix
humaine de Ravel i L’heure espagnole, també de Ravel. Les dues primeres
s’estrenaven per primera vegada a Espanya.
Estrena de Katarina Ismaïlova de Xostakòvitx a Espanya (28 desembre). La
versió original d’aquesta òpera, Lady Macbeth de Msenk s’estrenà el 13 de
maig de 2002.

1966
Debut del tenor Plácido Domingo amb La mulata de Córdoba de Moncayo. A
partir de la seva interpretació de Manon Lescaut el 1971 esdevindria un dels
artistes més relacionats amb el Liceu.

1969
Debut del ballarí Rudolf Nureyev.
Estrena de The rake’s progress d’Ígor Stravinsky a Espanya (27 novembre)
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1971
Estrena de Mahagonny de Weill a Barcelona (6 febrer).

1972
Debut d’Herbert von Karajan.

1973
Debut del Ballet du XXème Siècle de Maurice Béjart.

1975
Estrena de Billy Budd de Britten (26 gener).

1977
Estrena de Benvenuto Cellini de Berlioz a Barcelona (15 gener)

1978
Debut de la soprano Edita Gruberová amb Die Entführung aus dem Serail de
Mozart.

1981
Eugenio Mario Marco és nomenat director permanent de l’orquestra (fins al
1984).

1982
Nomenament de Romano Gandolfi i Vittorio Sicuri com a directors de cor.
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1985
Estrena de Moses und Aron de Schönberg a Barcelona (2 novembre).

1986
Estrena absoluta de la versió escènica d’Èdip i Jocasta de Josep Soler i Sardà (22
maig). L’estrena de la versió concert s’havia fet al Palau de la Música l’any 1974.

1987
Uwe Mund és nomenat director permanent de l’orquestra (fins 1994).

1989
Estrena absoluta de Cristóbal Colón de Balada (24 setembre).

1990
Andrés Máspero s’incorpora com a director del cor.

1991
Debut del tenor Roberto Alagna amb La bohème.

1992
Estrena de The Duenna de Gerhard a Barcelona (1 febrer).
Estrena d’Einstein on the Beach de Glass a Barcelona (29 setembre).
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1993
Estrena de l’Orfeo de Monteverdi al Liceu (20 maig).
Representació de La Bayadère a càrrec del Ballet de l’Opéra de París.

1994
Incendi del Gran Teatre del Liceu (31 gener). La temporada artística es va
mantenir parcialment en el Teatre Victòria, el Mercat de les Flors, el Palau de
la Música Catalana i l’Auditori de Barcelona.
Acord del Patronat del Liceu de reconstruir el teatre (31 gener).
La Societat del Gran Teatre del Liceu aprova la cessió del Teatre a les
administracions públiques (7 abril).
Creació de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (5 setembre).

1995
Aprovació del projecte de reconstrucció (1 febrer).
Constitució del Consell de Mecenatge (1 febrer)

1996
Estrena de Mitridate, re di ponto de Mozart a Barcelona (11 març). Estrena al
Palau de la Música però com a temporada del Liceu.

1998
Aprovació del Contracte Programa del Gran Teatre del Liceu (20 abril).
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1999
Inauguració del Gran Teatre del Liceu (7 octubre) amb Turandot de Puccini
amb direcció de Bertrand de Billy, que en serà el director fins al 2004.
Estrena d’El cas Makropulos a Barcelona (22 novembre) amb direcció d’Antoni
Ros-Marbà i Nikolaus Lehnhoff.
Debut del tenor Juan Diego Flórez.
Debut del Ballet de Frankfurt amb un programa de coreografies de William
Forsythe.
Nomenament de William Spaulding com a director del cor.

2000
Estrena absoluta de D. Q. Don Quijote en Barcelona de Turina i La Fura dels
Baus (30 setembre).
Debut de la soprano Natalie Dessay.
2001
Estrena de La petita flauta màgica (9 març) dins de la programació infantil del
Petit Liceu que amb els anys s’ha anat incrementant amb nous espectacles i
altres teatres. L’any 2007 es van arribar a les 500 representacions d’aquest
espectacle.
Estrena de La fattucchiera de Cuyàs al Liceu (26 octubre).
Retransmissió en directe de La traviata en alta definició a diferents
universitats i cinemes (18 desembre).

2002
Estrena de The Fairy Queen de Purcell a Barcelona (9 setembre) amb direcció
d’escena de David Pountney.
Inici del programa “Digital Opera. El Liceu a la universitat” i “Òpera Oberta” a
un gran nombre d’universitats espanyoles.
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2003
Estrena de Wintermärchen de Boesmans a Barcelona (6 setembre) amb
direcció musical de Kazushi Ono i d’escena e Luc Bondy.
Estrena de la versió en català de Los Pirineus de Pedrell (17 febrer).

2004
Estrena de Peter Grimes de Britten a Barcelona (12 gener) amb direcció de
Josep Pons i Lluís Pasqual.
Estrena de Babel 46 de Montsalvatge al Liceu (16 febrer).
Estrena absoluta de Gaudí de Guinjoan (3 novembre).
Estrena absoluta Herrumbre amb la Compañía Nacional de Danza dirigida per
Nacho Duato (2 agost).
Sebastian Weigle és nomenat director musical des del 2004 fins al 2009.
Creació del Taller d’Ocupació de l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del
Liceu adreçat a joves músics.
Nomenament de José Luis Basso com a director de cor.

2005
Estrena d’A midsummer night’s dream de Britten a Barcelona (18 abril).
L’enregistrament en DVD va rebre el premi Midem.
Estrena de La gazzetta de Rossini a Barcelona (20 juny) amb direcció d’escena
de Dario Fo.
Debut del tenor Rolando Villazón amb L’elisir d’amore.
Gira al Festival de Savonlinna amb L’elisir d’amore (direcció d’escena de Mario
Gas) i Goyescas de Granados.
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2006
Estrena absoluta d’El ganxo de Mestres Quadreny i Joan Brossa (6 abril).
Estrena de Die Tote Stadt de Korngold a Barcelona (12 abril).

2007
Estrena de Boulevard Solitude de Henze a Barcelona (2 març) amb assistència
del compositor.
Retransmissió de Norma en directe en pantalla gegant a la platja de Sant
Sebastià de Barcelona.
Debut de la cantant Barbara Cook amb un concert inclòs en la programació de
les “sessions golfes” del Liceu, dedicades, des del 1999, a música no
operística.
Exposició L’encís de la dona amb quadres de Ramon Casas procedents del
Cercle del Liceu i del Museu de Montserrat, en el marc d’una línia
d’exposicions sobre l’òpera, el Liceu i el seu entorn.
Estrena de Hangman, Hangman! i The town of greed de Balada al Liceu(15
novembre).
Creació del Taller Ocupacional de Maquinària Escènica per a la formació de
futurs tècnics.

2008
Primera retransmissió comercial d’una òpera, Elektra, en directe i alta
definició a diferents cinemes d’Espanya.
Estrena de Death in Venice de Britten a Barcelona (13 maig) amb direcció
musical de Sebastian Weigle i d’escena de Willy Decker.
Nomenament de Michael Boder com a director musical des del 2009 fins al
2012.
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2009
Estrena de L’incoronazione di Poppea de Monteverdi a Barcelona (3 febrer)
Estrena de L’arbore di Diana de Vicent Martín i Soler a Barcelona (1 octubre)
Estrena de Król Roger de Karol Szymanowski a Barcelona (2 novembre)
Estrena d’Hypermusic Prologue. A projective opera in seven places a Barcelona
(27 novembre)

2010
Estrena de Les mamelles de Tirésias de Francis Poulenc a Barcelona (27 maig)
Estrena de Into the little hill de George Benjamin a Barcelona (2 desembre)

2011
Estrena d’Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas a Barcelona (18 juny)
Estrena de Lord Byron, un estiu sense estiu d’Agustí Charles a Barcelona (25
juny)
Estrena de Jo, Dalí de Xavier Berenguerel a Barcelona (19 octubre)
Estrena de Le grand Macabre de György Ligeti a Barcelona (19 novembre)

2012
Josep Pons és nomenat director titular del Liceu.
Debut de Sondra Radvanosvky amb Aida (21 juliol).
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2013
Estrena de Iolanta de Txaikovski i debut d’Anna Netrebko (10 gener), en versió
concert.
Estrena de Street Scene de Kurt Weill a Barcelona (1 març).
Estrena d’Agrippina de Händel a Barcelona (16 novembre).

2016
Estrena de Written on skin de George Benjamin a Barcelona (16 març), en
versió concert, dirigida pel mateix compositor.

2017
Estrena de Quartett de Luca Francesconi a Barcelona (22 febrer)
Estena de Teuzzone de Vivaldi (24 febrer) a Barcelona, en versió concert

2018
Estrena de Demon d’Anton Rubinstein al Liceu (23 abril).

2019
Estrena absoluta de L’enigma di Lea de Benet Casablancas (9 febrer)
Estrena de Rodelinda de Händel a Barcelona (2 març)
Estrena de la temporada del 20è aniversari de l’obertura del nou teatre amb
Turandot de Puccini.
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2020
Pandèmia COVID-19: el confinament i tancament de totes les activitats no
essencials obliga a tancar el Gran Teatre del Liceu quan era a punt d’estrenar
Lohengrin de Wagner (març 2020)
Concert pel biocè (22 juny)
Concert del dolor a l’esperança a Montserrat (20 setembre)
Debut de Gustavo Dudamel (1 octubre). Il trovatore versió concert
El nou confinament de la tardor de 2020 obliga a suspendre diversos
espectacles i oferir-los en streaming.

2021
Estrena de Platée de Rameau a Barcelona (3 febrer)
Estrena de Lessons in love and violence a Barcelona de Benjamin (26 gener).

