
els primers cent cinquanta anys dun teatre: el Principal de Valencia
per Josep-Lluís Sirera

Sense conflicte no hi ha vida,'diría Heráclit. 
Una existencia serena i tranquilla en excés, 
al remat pot esdevenir inútil i curta, mal- 
grat que la serenitat auguri llarga vida; 
una altra marcada peí senyal de la contra- 
dicció, de la pugna constant entre principis 
i corrents contraposats, será molt més rica, 
llarga i fructífera.

Sóc conscient, és ciar, que aquesta reflexió 
no té ni una engruna d'originalitat. M’inte- 
ressava, pero, perqué pot fonamentar el 
sentit del títol: el teatre Principal de Va
lencia no ha conegut llargues etapes de 
vida plaent ni en cap moment ha gaudit 
de recolzaments unánimes; ben a l'inrevés, 
la seva trajectória es troba plena de crisis 
de tota mena (empresarials, económiques, 
teatrals...). Tanmateix, quan ja duu cent 
cinquanta anys en actiu, en podrem dir 
moltes coses, pero mai que és un teatre 
en estat agónic o en decadencia. L'escar- 
rassament a qué ha estat sotmés, lluny de 
deslluir-lo, sembla que l'hagi rejovenit.

Com que él lector, pero, segurament de- 
sitja saber quelcom més d’aquest local, 
tractaré de fer un molt breu resum de la 
seva historia, tot i reconeixent a la bes- 
treta que és tasca impossible d’aconseguir 
de forma mínimament satisfactoria.

DADES BIOGRAFIQUES 

inaugurat el 4 de juliol de 1823, aquell dia 
van coronar-se seixanta llargs anys d’es- 
forpos per tal de dotar la ciutat de Valen
cia d’un teatre digne i estable que reem- 
placés el provisional, installat a la Botiga 
de la Balda des de l’any 1763.'

Aquest lapse tan llarg s’explica per una 
série de raons: en primer lloc, i principal, 
per la manca de diners que patia l'Hospital 
de Váléncia, a qui corresponia edificar-lo, 
car era el detentor del monopoli de les 
representacions teatrals per privilegi con- 
cedit en época de Felip II.1 2 Sense diners 
era ciar que no hi havia res a fer. En segon 
lloc, de 1779 a 1789 les representacions 
teatrals van estar suspeses a la ciutat de 
Valencia per por que s’hi repetís l'incendi 

1. El primer teatre de Valencia va ser el de 
l’Olivera, inaugurat el 1584 i refet com a coliseu 
cobert el 1618. Va ser assolat el 1750, quan l’ar- 
quebisbe Mayoral va aconseguir la prohibició de 
les representacions teatrals a tot el Regne de Va
lencia, prohibició que es va mantenir fins el 1761.
2. El 12 de setembre de 1582 el virrei, marqués 
d'Aytona, atorgava aquest privilegi, semblant ais 
atorgats feia pocs anys ais hospitals madrilenys. 
Enguany, dones, se celebra un doble aniversari: 
el del naixement del teatre Principal i el de les 
primeres representacions regulars de teatre a Va
lencia, car el mateix any l'Hospital va comentar 
a fer-ne ús.

del teatre de Saragossa (1778); una altra 
interrupció obligada va ser la del període 
1808-1812. D’una manera o altra sempre 
s'esdevenia el mateix: quan l’Hospital acon- 
seguia engegar la maquinária administra
tiva i económica (períodes 1771-1779 i 
1804-1808), una causa exterior l'obligava 
a aturar-la; i quan ja no hi havia cap pro
blema, mancaven els diners. Finalment, i 
per sort per a tots, el 1831 l’lntendent del 
Regne, Manuel Fidalgo, va poder remoure 
l'obstacle principal, i aconseguí que el pa- 
gament deis deutes que l'Exércit havia 
contret amb l’Hospital, així com una part 
del portatge de la ciutat de Valéncia, fossin 
dedicats al projecte. Superat aquest obsta- 
ele, es van reprendre les obres, i el 1832 
el teatre es trobava llest per comenpar la 
vida activa.
Que en comencés l'anadura no vol dir que 
les obres haguessin conclós: durant tres 
quarts de segle el Principal estigué sot
més a una série de pregones remodela- 
cions arquitectóniques i técniques. Per no 
esmentar sino les més importants, recor- 
dem en primer lloc la de 1833, quan van 
decidir afegir un quart pis a l’edifici, car 
I'acceptació inicial del públic va fer pen
sar que la cabuda total fóra insuficient; 
ampliant-lo, retornaven ais plánols origi- 



riáis, la qual cosa és d'agrair, perqué així 
va recuperar les proporcions correctes.3 
Anys després s’inicien les obres per tal 
de construir la faqana principal, pero no 
será sinó fins el 1854 que el Principal po
drá Huir-la, així com tota la serie de ves- 
tíbuls i salons annexos. Igualment el ma- 
teix any es completa l’adornament intern, 
que en un principi havia estat reduít a la 
mínima expressió.

Les reformes técniques foren també molt 
importants durant el segle XIX: El 1845 
l'antic sistema d'illuminació a base de llán- 

fíci, la qual cosa ens diu clarament on es 
trobava el taló d’Aquilles del Principal: en 
la dotació técnica.

Aquest procés de construcció, Ilarg i acci- 
dentat, va anar a cárrec de diversos arqui- 
tectes, cadascun deis quals hi va deixar la 
seva empremta, tot i mantenint una cohe
rencia global que és d’agrair a hores d’ara. 
Els plánols iniciáis, de fortes arrels aca- 
démiques italianes, van ser obra de l'ar- 
quitecte itáliá Felipe Fontana. Reformáis a 
comencaments de segle pels valencians 
Cristóbal Sales i Salvador Escrig, posterior- 

per la regularitat, el mateix podem dir de 
la seva trajectória com a centre de pro
dúcelo i distribució d'espectacles teatrals. 
Durant segle i mig s’hi succeeix un gran 
nombre d'arrendataris, ben pocs deis quals 
arriben al desitjat punt on conflueixen exi- 
géncies del públic, dignitat estética i inte- 
ressos económics (Mariano Carsi a la dé
cada deis quaranta, Martínez Boronat a la 
deis setanta, sempre del segle passat). La 
gran majoria, pero, són incapacos de man- 
tenir el delicat equilibri que tota gestió 
d’aquest tipus comporta. Ens trobem, 
dones, amb empresaris radicalment arrui-

La Empresa de este teatro, siguiendo la costumbre de 
los años anteriores, ha dispuesto para EL SÁBADO 2 de 
Febrero de 1867. á las doce de la noche, un

Els gustos 
del públic 
valencia 
combinaven 
les obres 
serioses amb 
espectacles 
de varietats. 
(Foto: Clarión 
Arte Taller.)

TE.4TRO PRINCIPAL.

<íra„ función para el MIERCOLES lli de Mayo de IU3U.-9Í) de abono.

Hallándose de paso en esla capital el conocido artista

Sr. EirifK Spin. 
individuo de las Sociedades de músice de Viene. N'ápoles, París, Barcelona y otras, é inventor del instrumento 
•le MADER A y PAJA . en unión con Ma. CAPDF.VILLE y M« tres hijos, al asas jñvea do castro atoa do 
edad, que ejecutarán grandiosos y sorprendentes JUEGOS ICARIOS AÉREOS; cuyos señores lo vieron el 
honor de trabajar en presencia de SS. MM. la Beina de Espada , Emperador do Francia y otros, la Empresa 
les La contratado para dar dos representaciones, teniendo logar la primera en este día, la cual será distribuida 
por 'I siguiente orden.

Pronrro porta.
1 Sinfonía.—2 La linda comedia en un acto y en verso, original de 0. José María Nieva, cuyo titulo es

TEATRO PRINCIPAL.

GRAN BAILE DE MASCARAS
el cual tendrá lugar por el orden siguiente:

Primera parte. Segunda parte.

Toda la música de este baile es completamente nueva.

Walsde La Africana. 
Polka. Criket. 
Polka-mazurkn. tíicardo. 
Scbotiscb Martina. 
Redowa La bella Elena

6. Habaneras. Calipto y Telémaco.
DESCANSO.

LI salón e»Ura ilu- 
ninado y exornado 
onvenieule mente.

El café y fonda se
rán servidos con es
mero y puntualidad, 
ion arreglo á las la- N

Gran sinfonía de Guillermo TeU.

Wals. Elvira.
Polka Mario.

3. Polka-mazurka Albon. 
4 Scbotiscb Parú.
5. Habaneras. Pónchela. 
6 y último. Galop final.

que estarán de 
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(Foto: 
Clarión 

Arte Taller.)

FE, ESPERANZA Y OSADIA.
Dirigida por el primer actor D Manuel Paslrana, acompañándole en su ejecución las Seas. Andrade , Losa

da, Mondrjar y Vargas, y el Sr. Torromé.
Sípoiia parir.

Se presentará Mr. Capdeville y sus tres bijos ejecutando los grandn

JUEGOS ICARIOS.

Terrera parte.
I.A PERLA DE PALEKMO, compuesta y ejecutada por el Sr. Spira en su instrumento de madera y 

paja. Cinco atadilos d- poja y veintiocho pehros de inadera, puestos encima de una mesa cualquie
ra, es todo lo que compone el referido instrumento.

Cuarta parle.
JUEGOS PEDESTRES por el Sr. Capdeville y sus bijos.

ties d'oli es canviá peí de gas,4 el qual 
fou reemplaqat per la llum eléctrica a la 
darreria del segle (1896). Per f¡, I’escenari 
seria molt reformat i adequat ais nous 
temps el 1877, darrera reforma important, 
per cert, d’una part tan fonamental de l’edi- 

3. Comengat a construir el 1808 amb quatre pi
sos, quan van suprimir el darrer no en van poder 
reduir la superficie, car aixó hauria significat 
enderrocar l’obra ja feta.
4. Aquesta substitució va donar lloc a un tipie 
episodi d’especulació, car l’empresa que va efec
tuar-la era propietat del batlle —i president de la 
Junta de l’Hospital—, José Campo. A més a més, 
l’amortització de les obres es va fer mitjangiant 
la fixació d’un canon permanent que es va mante- 
nir mig segle, fins a produir uns beneficis aproxi
máis del 250 %.

ment els modifica el constructor Juan Mar
zo. La facana és obra de Zacarías Camaña, 
sobre plánols de Sebastián Monleón, autor 
així mateix de les obres d’ornamentació. 
El darrer arquitecte que va treballar al tea
tre va ser Luis Albert, que, a la década deis 
trenta del segle present, va fer els plánols 
de les facanes laterals i els de la refor
ma de la part posterior de l’edifici, obra 
que, de manera parcial, no es va fer reali- 
tat fins a la década deis seixanta.

LA GESTIÓ DEL TEATRE

Si la historia física del local, com podem 
advertir, no es caracteritza precisament 

nats, com Aquiles Babacci al segle passat 
i Pallaros al present —el primer, després 
d’haver fet que el Principal arribés al cim 
més alt, i el segon, víctima d’un incorre
gible optimisme que no el va deixar reti- 
rar-se a temps. Altres, tanmateix, faran 
fortuna, com Javier Paulino, que, a més, 
va invertir una bona part deis guanys en 
les millores del teatre. La qualitat deis es
pectacles, pero, será la que en patirá les 
conseqüéncies, en tots els casos.
L’alternanca d'etapes d'esplendor i de crisi 
en la gestió afecta igualment la marxa de 
les representacions, especialment d'enpá 
de 1877, quan els empresaris comencen a 
abandonar el sistema tradicional (consis-
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tent a mantenir-hi una companyia estable 
de «vers», una altra de bal! i una tercera 
dopera o de sarsuela) i adopten el sis
tema de contractes amb companyies en 
gira: els empresaris redueixen drástica- 
ment les despeses, sí, pero també perden 
una part substancial del control de les re- 
presentacions i no poden evitar buits, tem- 
porades d’inactivitat quasi total que són 
fatals per a la vida del teatre, car generen 
descontentament, descrédit, pérdua d’es- 
pectadors... coses que afavoreixen la com
petencia teatral i cinematográfica.

És important que assenyalem una cosa: 
malgrat aqüestes crisis, que s'agreugen al 
segle XX, quan la competencia fa que el 
Principal deixi de ser rendible, els seus 
propietaris (l’Hospital primer, la Diputació 
quan aquel! establiment passi a dependre 
de la corporació provincial) mai no renun
cien al sistema de gestió ja indicat: un 
arrendatari elegit per subhasta o per oferi- 
ment propi amb garandes. La idea de regir 
directament el teatre, tot i que apareix de 
forma marginal, sempre és rebutjada fins 
a la década deis seixanta, quan es va fer 
un assaig de gestió que no va quallar per 
l’oposició que ¡'experiencia va despertar al 
si de la Diputació. Hi ha, és ciar, l'etapa 
de la Guerra Civil, que va suposar una 
situació d’excepció plena de conflictes i 
tensions: en poc menys de tres anys, el 
Principal va passar, de ser regit per un 
arrendatari privat, a la gestió sindical coo
perativa, després de ia incautació peí co
mité intersindical d’espectacles. Fins ben 
entrat el 1937, la Diputació no reeixí en els 
seus esforqos per tal de fer-se novament 
amb el control del teatre, i acaba cedint- 
lo al Consejo Central del Teatro, que el 
gestiona fins a la f¡ de la contesa. Tot un 

paradigma deis conflictes d'aquells anys, 
generáis per l'existéncia de nombrosos 
centres de decisió autónoms si no contra- 
posats.
Lógicament, després d’aquestes breus re- 
feréncies, ens trobem en condicions d'en- 
tendre millor el que té de renovador Tac
tual sistema de gestió del teatre, en qué 
s'ha bandejat per complet el greu problema 
que ofegava les gestions anteriors i les 
feia inviables fins en aquells casos en qué 
hi havia una voluntat de treball i un desig 

Escenografía vuitcentista corresponent a l’obra El corazón de un bandido, del genere aflamencat, 
molt apreciat pels espectadors valencians de la década deis cinquanta del segle passat.
CFoto- Clarión Arte Taller.]
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de qualitat innegables: 5 la necessitat d’ob- 
tenir uns determinats beneficis amb qué 
fer cara a les condicions contractuals es- 
tipulades per la Diputació, i aconseguir el 
mínim de rendibilitat que tot empresari 
desitja; la direcció del Principal, dones, 
era entesa primordialment com a negoci. 
El 1979, en efecte, comencé una nova etapa 

5. Aquesta disposició d’ánim favorable per part 
deis arrendataris, hem de confessar que no es va 
produir durant la darrera postguerra. Ara mateix 
no en recordem cap que hagi anteposat l’interés 
del «teatre» a l’expectativa de beneficis.



en qué la Diputació no sois renunciava a 
extreure-hi beneficis, sino que ádhuc assu- 
mia el fet que el teatre era una activitat 
deficitaria, que calia estimular al máxim. 
A més a més, també s’assumia que el Prin
cipal no podía ser una pepa afilada, sino 
que calía inserir-la en el conjunt més ampli 
d’una política teatral estesa peí País Va
lencia, malgrat que, fins ara, la situació 
política ho hagi impedit.

LA CONTRA’DICCIÓ COM A ESTIMUL

Amb aquesta remodelació tan pregona deis 
mecanismes de funcionament del Principal, 
aquest teatre no feía sino ser fidel a la 
seva historia. I que se'ns perdoni la perso- 
nificació, pero és que es tracta de la rea- 
litat: quan va néixer, él 1832, ho va fer 
com un «teatre burgés», avancant-se en 
alguns mesos a l'esclat revolucionan que 
es va seguir a la mort de Ferran Vil. En 
efecte: tot i que concebut com una peca 
més deis mecanismes económics del Prin
cipal (mecanismes i institució plenament 
integráis al sistema sócio-econémic de 
l'Antic Régim), al seu procés de construc- 
ció no van mancar episodis que poc tenien 

de feudals; la mateixa «desamortització» de 
1804 n'és un bon exemple. Sens dubte, aixó 
n'explica la capacitat d’adaptació poste
rior, que passa d’una distribució de locali- 
tats en dos grans grups (llotges i llunetes 
per un costat i amfiteatre per un altre) 
a una jerarquització extrema que —contra 
el que en un principi podía pensar-se6— 
reflecteix la jerarquització que dins la so- 
cietat burgesa imposen els diners.

Així, dones, el Principal va ser un deis 
grans teatres de la burgesia espanyola 
vuitcentista; el més antic, aixó sí, amb 
la seva inevitable cárrega de provincianis- 
me a tots éls nivells. Pensó, i no cree 
equivocar-me, que si va poder sobreviure, 
i no va correr la sort d’altres teatres con- 
temporanis seus, o ádhuc més antics, va 
ser precisament perqué va saber avangar- 

6. En efecte, aixó pot resultar estrany a qui no 
conegui la Casa de Comedies de l’Olivera, on 
existia la mateixa polarització, que contrasta, per 
exemple, amb la multiplicació de localitats dife- 
renciades que és propia deis corráis castellans. 
En aquest sentit, el Principal és hereu de l’Oli- 
vera. Les diferencies, que seria molt Jlarg d'expli
car, tenen un origen fonamentalment sociológic, 
en base a la diferent composició del públic des- 
tinatari del fet teatral a Valencia i a Madrid.

se al seu temps; va teñir «voluntat de 
futur», si val l’expressió.

Ara, de 1982 estant, sembla que al Prin
cipal s'hagi esdevingut una cosa molt sem- 
blant: quan encara som Iluny d’arribar a 
una definició válida del teatre públic (i no 
parlem d’un nou model de societat), el 
Principal s’hi ha avangat pels difícils ca- 
mins d'establir una gestió pública on es 
donen la má I’extensió del fenomen teatral 
a un sector més ampli de la societat,7 el 
foment de la producció teatral del País 
amb una política de produccions i copro- 
duccions, i la recerca d'uns mínims de 
qualitat cada cop més elevats, amb la pre- 
séncia de nombrosos espectacles europeus 
i americans... Si, a hores d'ara, haguéssim 
de fer-li un retret, seria la relativa manca 
d’espectacles en catalá, la responsabilitat 
de la qual hauríem de cercar, tanmateix, 
fora deis murs del teatre: en la societat 
valenciana d’avui mateix. Pero aixó és una 
altra historia. — JOSEP-LLUIS SIRERA.

7. Entre les diferents mesures assajades (extensió 
per centres educatius, nous horaris...), sens dubte 
destaca la reducció del preu de les entrades en 
almenys un 20 % en relació amb els preus exis- 
tents fins ara.

Shaw i Moliére revísate
EL CARRO DE LES POMES de George Ber- 
nard Shaw. Versió d'lgnasí Roda. Teatre 
Estable de Sabadell: Josep Fargas, Walter 
Cots, Ignasi Roda, Jordi Boixaderas, Pepita 
Alguersari, Ramón Madaula, Josep Forga, 
Manuel Gausa, Carme Grau, Montserrat 
Tenllado i Anna Güell. Direcció': Ignasi 
Roda. Teatre Municipal La Farándula, Sa
badell, 4 de desembre.
Quan, a fináis de la década deis vint, 
G. B. Shaw va escriure El carro de les 
pomes, no trigá a alcar-se una polémica 
sobre el suposat canvi d’ideologia de Fau
tor. Hom arribá a dir que, oblidant les 
anteriors ¡dees democrátiques, havia es
devingut un monárquic convencut, i a 
Dresden (Alemanya) ádhuc prohibiren de 
representar l’obra, considerada una blas- 
fémia contra la democracia. Tanmateix, 
escrivint El carro de les pomes, no cree 
que a Shaw li ’hagués passat peí cap de 
bescantar la democrácia; al contrari, alió 
que hi qüestiona és el sistema monárquic. 
La monarquía surt perdent en l'enfronta- 
ment que planteja l’obra quan el problema 

passa a ser universal; i el reí Magnus, el 
protagonista, és prou lúcid per a ado- 
nar-se’n.

L'anécdota de l’obra és la següent: Pro- 
teus, el primer ministre, amb els altres 
membres del consell, proposa un ultimá
tum al reí Magnus perqué es converteixi 
en un home de palla, un ninot a les ordres 
del govern. Al seu torn, el rei decideix 
abdicar i passar a la política activa com 
un ciutadá més. Un nou partit, encapgalat 
per Fex-rei, obtindria els vots conserva
dora del país. Magnus sap que la seva 
proposta no pot ser acceptada, perqué 
representaría la seva victoria enfront del 
primer ministre: la victoria democrática 
d’un govern d’ideologia antidemocrática. 
El primer ministre retira l’ultimátum, i res 
no canvia. Tanmateix, el problema no es 
clou aquí. El rei ha trepitjat un terreny 
conegut, s'ha enfrontat amb un primer mi
nistre amb el qual es podía mesurar, pero 
el qual podía vencer fácilment perqué el 
rei és més llest —no més intelligent—, té 
una més gran tradició i se sent més se

gur. Aixó no obstant, quan és comunicada 
al rei la voluntat del govern deis EE. UU. 
de crear una unió entre els dos governs 
i fer-lo Emperador, aleshores sap que ho 
té tot perdut. Ell no hi té res a fer; esde- 
vindrá un titella al servei de la nova me
trópolis, perqué la majoria deis nous súb- 
dits el veuran com un anacronisme, un 
óbjecte folklóric, una reliquia del passat. 
I, malgrat que és conscient del paper que 
fará la corona en aquell moment —Shaw 
situava l’acció a fináis del segle XX; Ignasi 
Roda l’ha avancada ais inicis del XXI—, el 
rei dubta: li agradaría esdevenir un rei 
autoritari, pero entén que n’ha passat 
l’época, que les monarquies absolutes es 
van acabar i cal adaptar-se ais nous temps. 
Aquesta dicotomía és representada pels 
dos personatges femenins que envolten 
el rei: Jemínia, que des del seu segon 
terme té un ascendent implacable sobre 
el rei i és conscient del moment que viu, 
i Oríntia, l'amant que representa les ansies 
de poder i que está disposada a sacrificar 
el que calgui per assolir els seus desigs.


