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J ej interpretacje muzyki hiszpaƒskiej
sta!y si´ wzorcem. DziÊ nie ma jej ju˝
wÊród nas, ale jej sztuka pozosta!a 

w pami´ci i nagraniach. 
Alicia de Larrocha zmar!a w Barcelonie

w wieku 86 lat.

Gdy w 1995 roku w jej apartamencie na
Manhattanie pojawi! si´ reporter „New
York Timesa”, pierwsze, co zwróci!o jego
uwag´, to staranne wyciszenie pokoju çwi-
czeƒ. Grube zas!ony, dywan, ogromna sofa
oraz specjalne maty, stosowane zwykle jako

wyciszajàcy podk!ad pod dywany, ale tutaj
umieszczone tak˝e na spodzie pud!a 
rezonansowego fortepianu. „Nie chc´ prze-
szkadzaç sàsiadom. Od razu gdy si´ wpro-
wadzi!am, poprosi!am przyjaciela, by zain-
stalowa! te rzeczy. Dzi´ki nim mog´ 
çwiczyç bez k!opotu dla innych” – mówi!a.
A przecie˝ ludzie nie mieliby nic przeciwko
temu, ˝eby zza Êciany s!uchaç codziennie
tej wielkiej artystki. Mog!a si´ o tym prze-

konaç ju˝ kiedyÊ we Francji. Do aparta-
mentu, w którym od niedawna mieszka!a,
kurier przyniós! pokaêny bukiet ró˝ zaopa-
trzony w odr´czny liÊcik – „Prosz´ graç g!o-
Êniej, bardzo chc´ pani s!uchaç!” – brzmia-
!a dedykacja. Jedynie w Szwajcarii okaza!o
si´, ˝e tamtejsze prawo nie sprzyja nawet
tak wybitnym muzykom. Prób´ przed wy-
st´pem przerwa!a policja, informujàc 
pianistk´, ˝e w niedziel´ zabronione jest ja-
kiekolwiek zak!ócanie spokoju g!oÊnymi
pracami czy muzykà.

Nie lubi!a, gdy próbowano stawiaç jà 
w jednym rz´dzie z Horowitzem. Zawsze
powtarza!a wtedy: „Jestem sobà i nie chc´,
by porównywano mnie z innymi. Wszystko
w mojej osobowoÊci zale˝y od nastroju. Cza-
sami jest bardzo ponury, a innym razem po-
godny i optymistyczny. Jestem po prostu
zmienna”. Przyznawa!a jednak, ˝e ma pro-
blem tej samej kategorii co Horowitz. On
mia! ogromne r´ce, a ona niezwykle ma!e, 
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By!a osobà niewysokà o niewielkich d!oniach, 
co nie przeszkadza!o jej graç nawet najbardziej 
wymagajàcy repertuar. Nie lubi!a kamer, 
rzadko udziela!a wywiadów. Wola!a, 
aby zamiast s!ów przemawia!a za nià muzyka. 
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a oba te niestandardowe rozmiary stanowi!y
dla artystów wyzwanie techniczne. De Lar-
rocha radzi!a sobie, wynajdujàc dla siebie
specjalne, niestandardowe palcowanie dla
trudniejszych utworów albo dokonujàc nie-
mal ekwilibrystycznych wyczynów na pod-
niesionym maksymalnie fortepianowym
sto!ku. Bywa!o, ˝e w trakcie szerokich pasa-
˝y obejmujàcych ca!à kla-
wiatur´ musia!a skr´caç ca!e
cia!o niemal o 90 stopni 
w stron´ publicznoÊci, ale
osiàga!a zamierzony efekt. 
Z powodzeniem gra!a Rach-
maninowa, Czajkowskiego,
Beethovena, a palcami bez tru-
du obejmowa!a
decym´. Pod ko-
niec ˝ycia jej d!o-
nie nie by!y ju˝
tak sprawne i sa-
ma przyznawa!a,
˝e przesta!a graç
niektóre utwory
w!aÊnie z tego po-
wodu.

O swoim
wzroÊcie mó-
wi!a z uÊmie-
chem, choç
nietrudno sobie
wyobraziç, ˝e
czasem tak˝e
móg! stanowiç
problem. Siedzàc
przy fortepianie,
ledwo si´ga!a do
peda!ów i w tej 
pozycji mia!a praktycznie tyle
samo wzrostu, co kiedy wsta!a.
W wieku 72 lat z rozbrajajàcà
szczeroÊcià stwierdzi!a: „W latach
m!odoÊci mia!am 140 cm wzros-
tu. DziÊ skurczy!am si´ do 135”.
Przy tej filigranowej postaci nawet
niewysocy mistrzowie, jak Mozart
czy Schubert, czuliby si´ jak giganci.

Karier´ rozpocz´!a bardzo wczeÊnie.
Rodzice byli pianistami i z pewnoÊcià
mi!oÊç do instrumentu przesz!a w ge-
nach na ma!à Alicj´. Do tego stopnia
pragn´!a zaczàç graç, ˝e podobno które-
goÊ dnia uderzy!a g!ówkà w fortepian
tak mocno, ˝e pop!yn´!a krew. Trzylet-
nia dziewczynka rozpocz´!a lekcje u jedy-
nego w swym ˝yciu nauczyciela – Franka
Marshalla. DoÊwiadczony profesor zadba!
o w!aÊciwy rozwój przysz!ej artystki. Do
pi´tnastego roku ˝ycia zabrania! jej wyko-
nywania repertuaru hiszpaƒskiego uznajàc,
˝e najpierw musi opanowaç kanon klasyki.
Zapewne z tego wynika!o póêniejsze
stwierdzenie Larrochy, ˝e „jeÊli nie umie si´
dobrze zagraç Bacha, to nie nale˝y si´ braç
za muzyk´ hiszpaƒskà. Ona jest jak mazur-

ki Chopina – swobodna w melodii, ale
uporzàdkowana u podstaw”. A to przecie˝
w muzyce hiszpaƒskiej pianistka zosta!a
potem najbardziej cenionà na Êwiecie inter-
pretatorkà. Jej p!yty z utworami Granado-
sa, Albeniza czy de Falli sprzedawa!y si´ 
w tysiàcach egzemplarzy. By!y te˝ nag-
radzane kilkoma statuetkami Grammy.
Hiszpaƒskie Zgromadzenie Narodowe od-
znaczy!o jà tak˝e z!otym medalem, który
wr´czy! król Juan Carlos.

˚ycie artystów od wieków by!o zwiàzane
z podró˝ami. Larrocha tak˝e sp´dza!a 
sporà cz´Êç roku w trasie pomi´dzy kolej-
nymi salami koncertowymi. Niektóre 
z nich znajdowa!y si´ w niedost´pnych, 
a nawet niebezpiecznych miejscach. Wcià˝
˝ywa jest anegdota o podró˝y do Afryki 
Zachodniej. Nie dostawszy si´ na rejsowy

lot z Johannesburga, pianistka
postanowi!a wynajàç niewielki,
jednosilnikowy samolot, aby nie
spóêniç si´ na koncert. Pilot oka-
za! si´ mi!oÊnikiem niskich lotów
i z wysokoÊci kilkunastu met-
rów pokazywa! artystce lwy 

wygrzewajàce si´ w s!oƒ-
cu. W koƒcu
spyta!, czy
ma numer
telefonu do
ludzi, którzy
majà jà ode-
braç z lotniska.
Widzàc wyraê-
nie zdziwionà
min´ Larrochy
doda!, ˝e zbli-
˝a si´ wieczór 
i dzikie zwie-

rz´ta wychodzà na
˝er, a obok pasa 
startowego jest tylko
budka telefoniczna.
Pianistka sp´dzi!a 
w niej potem niekoƒ-
czàce si´ 20 minut, 
zanim zjawi! si´ samo-

chód gospodarzy.
Poza dzia!alnoÊcià koncertowà

Alicia de Larrocha ch´tnie uczy!a
m!odych adeptów pianistyki. Po
Êmierci swego nauczyciela przej´!a
wraz z m´˝em, pianistà Juanem
Torrà za!o˝onà przez Marshalla
szko!´. By!a ciep!à i !agodnà osobà;
lekcje z nià musia!y byç raczej jak

spotkanie z babcià ni˝ z twardym, wyma-
gajàcym pedagogiem. Bardzo d!ugo po-
zostawa!a aktywna zawodowo. Ostatni 
recital da!a w wieku 80 lat. Na zas!u˝onej
emeryturze prze˝y!a zaledwie kolejnych
szeÊç. Po z!amaniu biodra jej stan zdrowia
zaczà! si´ stopniowo pogarszaç. 

Zmar!a 25 wrzeÊnia 2009 roku w Barce-
lonie – mieÊcie, w którym si´ urodzi!a, 
wychowa!a, w którym stawia!a pierwsze
kroki na estradzie. Jej wk!ad w interpreta-
cje muzyki narodowej i pokazanie jej 
Êwiatu trudno przeceniç. DziÊ, s!uchajàc
kompozycji Granadosa czy Albeniza, 
warto wspomnieç, dzi´ki komu zagoÊci!y
one w programach recitali najwi´kszych
i najs!ynniejszych pianistów. 

Adios y muchas gracias!
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