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EL NAIXEMENT DEL TEATRE 
PRINCIPAL DE VALÈNCIA 

CARME GARCIA NOGUERA 

XÀBIA, MARINA ALTA 

Resum: Repàs pels locals on es representaven obres teatrals, anteriorment 

a la construcció del Teatre Principal de València, consideració dels tipus d’obres 

representades durant el segle XIX i sistema d’entrada a les representacions. 

Abans de la construcció del Teatre Principal al segle XIX, existiren a 

València diferents locals que oferien activitats teatrals. Hi tenim constància de 

que al 1566 hi existia a la ciutat del Túria un carrer anomenat el “carrer de les 

Comèdies”. Pocs anys després, al 1577, també es realitzaren exhibicions 

públiques a l’Hostal de Gamell, però no serà fins el 1582 quan el virrei comte 

d’Aytona concedirà a l’Hospital de València un privilegi per exercir el monopoli 

de les activitats teatrals de la ciutat. A partir d’aquest moment, l’Hospital va 

començar les obres d’un teatre anomenat Casa de l’Olivera que s’inaugurà el 22 

de juny de 1584, i fou el primer teatre edificat de València i que, a més, 

contava amb un pati descobert i un estil al dels “corrales de comedias”.1  

 

 

                                        
1
 SIRERA, J. L., El Principal: 1808 – 1945: dades per a una historia, Diputaciò de València, València, 1979.  
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Localització de la Casa de l’Olivera sobre un plànol de València del any 1841. 

A principis del segle XVII, l’Hospital modificà i renovà el teatre, encara que 

va romandre en el mateix emplaçament. Les obres, que acabaren el 1618, 

mostraven grans novetats, ja que passà a estar cobert, canvià a la forma 

octogonal i deixà d’estar inspirat en els corrals castellans per passar a inspirar-

se en els teatres italians.2 Al segle XVIII, concretament al 1715, es produí un 

ampliació de l’Olivera. Aquest edifici va romandre sense canvis fins al maig de 

1748, moment en que l’arquebisbe Mayoral aconseguí la seua clausura i 

posterior enderrocament. 

Durant el segle XVIII, València no disposà d’una adequada casa de 

comèdies que satisfera el gust dels valencians per aquest espectacle. Al març 

de 1761 hi trobem alguns intents per trobar solució a aquest problema, 

habilitant-se un magatzem per a la realització de representacions anomenat La 

Botiga de la Balda, que fou un intent de tornar a permetre el teatre a la ciutat. 

Aquest nou emplaçament deixà de tenir funcions de teatre per tornar a les 

                                        
2
 Ibídem. 
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seues funcions de magatzem després de l’incendi, en 1778, del teatre de la 

ciutat de Saragossa, ja que, amb aquest, es qüestionà la seguretat dels 

emplaçaments que no tenien la finalitat de representar obres.3 

L’incendi de Saragossa serà un motiu fonamental per a què a València es 

realitze la Reial Ordre del 12 de gener de 1779, en la qual es prohibien les 

representacions escèniques a la ciutat fins que no hi disposara un local adequat 

i amb unes garanties de seguretat. Després d’aquesta Real Ordre foren molts 

els escrits que realitzaren els Regidors municipals per canviar aquesta situació, 

però sense èxit. Serà amb la proclamació de Carles IV quan el duc de Crilló i 

Maó obtindrà la Reial Ordre de 25 d’agost de 1789 per la qual es permetia 

l’habitabilitat provisional d’un teatre dins de la zona urbana de la ciutat.4 

Aquesta Reial Ordre exigia que es fera el teatre interí “con las precauciones 

necesarias a evitar todo riesgo de incendio y perjuicio del Público; con las 

comodidades posibles en las entradas y salidas de él y en las Calles inmediatas; 

con las demás, acordadas en la Reial Orden de 14 de Noviembre de 1778 y las 

que se observan en los Teatros de la Corte” 
5 i amb l’obligació de que els 

beneficis de les representacions es dipositaren per a la construcció d’una 

definitiva casa de comèdies. 

La Botiga de la Balda havia estat un lloc provisional i havia sofert diverses 

reformes, fins que al 1778 l’Hospital creà el 3 de març una “junta directiva” 

encarregada de preparar el nou teatre. Els plànols foren realitzats per l’italià 

Felip Fontana i revisats per Ventura Rodríguez, qui donà el vist-i-plau el 9 de 

novembre de 1775.6 Amb aquest nou edifici es buscava construir un teatre en 

harmonia amb les noves exigències escèniques, és a dir, el model de caixa 

italiana i una escenografia a conjunt. 

                                        
3
 ZABALA, A., El teatro en la Valencia de finales del siglo XVIII, Institució “Alfons el Magnànim”, València, 

1982, p. 11. 
4
 Ibídem, p. 12. 

5
 Ibídem, pp. 13-14. 

6
 SIRERA, J. L., El Principal: 1808 – 1945: dades per a una història, Diputació de València, València, 1979. 
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Les obres de la construcció del nou teatre foren paralitzades durant un 

quart de segle per la falta de recursos de l’Hospital, fins que finalment es produí 

un canvi en 1804. A partir d’aquest moment, l’Hospital tornà a invertir en la 

gestió d’aquest teatre,7 encara que no serà fins el 14 de Gener de 1808 quan 

s’inicià la construcció de l’edifici proposat per Fontana i modificat, 

posteriorment, pels arquitectes Cristóbal Sales i Salvador Escrig.8 

Els plànols reformats conservaven gran part dels elements bàsics del 

projecte de Fontana, encara que alternaven qüestions ornamentals i l’adaptaren 

a l’espai que l’Hospital havia prefixat.9 Aquest últim projecte fou aprovat per la 

Reial Acadèmia de Sant Carles, que aconsellà traslladar l’emplaçament on 

trobem l’actual Teatre Principal, per tal d’edificar-lo aïllat de la resta dels edificis 

i evitar, així, possibles incendis. S’escolli “el terreno de la plaza de las Barcas 

que confronta con la casa del Conde de Peñalva por su fachada y por la parte 

opuesta con el Cementerio de San Andrés, por reunir en si todas las ventajas 

de comodidad pública, desaogo para coches y gentes de á pie y de buena 

ventilación y porque proporciona al mismo tiempo la más bella posición al 

Edificio, con cuya Decoración adquiriría gran mejora al Aspecto Público”.10 

També es tramità una petició d’aprovació del nou projecte amb alguna 

modificació entre les que destaquen: “Que la planta interior del Teatro quanto 

mas se aproxime al semicirculo tanto mas se acerca a la perfección, bien que 

las circumstancias no permiten establecerla así, sino en raras ocasiones. Que 

los vestuarios de los Actores y Actrices estarán mas comodos si se bajan al piso 

del proscenio y entonces se suprimira la escalera numero veinte y ocho. Que las 

escaleras veinte y dos y treinta y quatro serán mas anchas, deshogadas y 

cómodas de solos dos tiros, esto es, de ida y vuelta. Que las divisiones de 

                                        
7
 SIRERA, J. L., El Teatre Principal de València: aproximació a la seua història. Institució “Alfons el 

Magnànim”, València, 1986, p. 28. 
8
 SIRERA, J. L., El Principal: 1808 – 1945: dades per a una història, Diputació de València, València, 1979. 

9
 SIRERA, J. L., El Teatre Principal de València: aproximació a la seua història. Institució “Alfons el 

Magnànim”, València, 1986, p. 29. 
10

 Ibídem, p. 30-31. 



CLAPIRJOVES HISTORIADORS I HISTORIADORES VALENCIANS JULIOL 2013 

5 

 

aposentos deben dirigirse al medio de la linea del proscenio. Que debera 

atirantarse la armadura y paredes del obrador de Pintores detras de la Escena. 

Y por ultimo además de las cubas de agua que se proyectan debajo del 

tablado, se abriran algunos pozos de agua dentro y fuera del teatro”.11 

Finalment, les obres del nou teatre començaren a finals del 1807. Cal 

destacar que la construcció havia començat en un mal any, ja que amb la 

Guerra del Francés les obres es van detindre provocant que l’Hospital 

abandonara el projecte i que la Botiga de la Balda continuara funcionant durant 

aquest període. Una vegada acabada la guerra, la situació no canvià perquè 

l’Hospital tornava a mancar de recursos, encara que hi hagué intents per 

reprendre les obres com és el cas del capità general Elio qui, en 1815, proposà 

obrir una subscripció entre la noblesa valenciana per tal d’aconseguir els 

suficients recursos, aquest estava basat en un préstec reintegrable que no hi 

tingué èxit.12 

Haurem d’esperar als inicis dels anys 30 del segle XIX per trobar canvis en 

aquesta situació. Aquests canvis es produïren amb una feina activa de recerca 

de capital per recomençar les obres que realitzà Manuel Fidalgo, a través de 

l’organització de balls de màscares, rifes i recol·lecció dels diners que devien els 

militars a l’Hospital civil. Tots els diners reunits es destinaren a la construcció 

del nou teatre, permetent que les obres es reiniciaren el 31 d’octubre de 1831, 

però amb uns plànols nous i més modestos, que s’encarregaren a l’arquitecte 

Juan Marzo.13 Marzo reduí el teatre en la seua alçada suprimint el quart pis; la 

tertúlia es desplaçava al segon pis; i sols hi haurien tres plantes de llotges 

                                        
11

 Ibídem, p. 31. 
12

 Ibídem, p. 33. 
13

 SIRERA, J. L., El Principal: 1808 – 1945: dades per a una història, Diputació de València, València, 1979. 
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(platea, principal i segon pis). Les obres foren ràpides i el projecte tingué una 

gran senzillesa formal i arquitectònica.14 

Amb l’acabament de les obres a l’estiu de 1832, es produí el tancament 

definitiu de la Botiga de la Balda i el 24 de juliol el Principal obria les seues 

portes amb una programació variada: un “rasgo” poètic del Duc de Frias, l’obra 

“Luís XIV el Grande” i el segon acte de l’opera de Rossini La Cenicienta.15 

La inauguració fou festejada com s’ho mereixia i el Diario de Valencia acollí 

dos poemes commemoratius: un el 23 de juliol signat per M. B. i un de Luis 

Lamarca publicat amb motiu de l’estrena del teatre.16 El teatre començà a 

funcionar amb plena normalitat d’ençà de la seua inauguració. Hi tingué una 

gran expectació el nou local superant, amb l’elevada assistència, totes les 

previsions. Davant el risc de que el Principal es quedara menut, la Junta decidí 

realitzar una ampliació afegint un quart pis. Les obres d’aquesta ampliació és 

realitzaren durant la Quaresma de 1833.17 

Quan el teatre s’inaugurà encara no estava acabat de construir, ja que 

faltava tant la façana de l’entrada com les dependències auxiliars. I no seria fins 

1854 quan s’acabà de realitzar la façana, seguint el projecte de Zacarias 

Camaña, quan aquest nou rebé el nom de “Principal”. Fins aquesta data era 

l’únic que hi havia, tenia la mateixa localització que l’actual, encara que en 

aquell temps es trobava a la perifèria. A més, podia acollir al voltant de 2.000 

                                        
14

 SIRERA, J. L., El Teatre Principal de València: aproximació a la seua història. Institució “Alfons el 
Magnànim”, València, 1986, pp. 35-36. 
15

 Ibídem, p. 37. 
16

 SIRERA, J. L., El Principal: 1808 – 1945: dades per a una història, Diputació de València, València, 1979. 
17

 SIRERA, J. L., El Teatre Principal de València: aproximació a la seua història. Institució “Alfons el 
Magnànim”, València, 1986, p. 39. 
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persones. Estava destinar a l’alta societat valenciana, però la seua ubicació 

deixava que desitjar, ja que tenia com a veí el “Barri de Pescadors”.18  

Pel que fa a les representacions que es realitzaren en els inicis del Teatre 

Principal cal destacar l’opera com a espectacle preferit durant el segle XVIII per 

les capes dominants de la societat valenciana. D’altra banda, els gustos del 

públic valencià tendiren als autors italians, ja que durant 45 anys gran part de 

les operes representades eren les obres de Bellini, Donizetti i Verdi.19 També es 

representà Sarsuela, però aquestes representacions les podem dividir en dues 

etapes diferenciades: la primera entre 1850 i 1860 quan apareix la primera 

onada de fervor sarsuelístic i la segona onada entre 1871 i 1880 on la sarsuela 

entra en recessió. A més, també trobarem en les representacions els balls que 

tindran també una evolució arribant a la seua època d’esplendor als anys 70, i 

les representacions de repertori dramàtic entre 1832 i 1877.20 

 

 

 

 

  

 

                                        
18

 SIRERA, J. L., El Principal: 1808 – 1945: dades per a una història, Diputació de València, València, 1979. 
19

 Ibídem, p. 83. 
20

 SIRERA, J. L., El Teatre Principal de València: aproximació a la seua història. Institució “Alfons el 
Magnànim”, València, 1986, p. 93. 

Programa dels “Balls de Mascares” 
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Per últim, hem de parlar del sistema d’entrada al Teatre Principal. Des de la 

seua inauguració al 1832, el sistema d’entrada que dominava era la combinació 

entre les entrades abonades i de preu diari. D’una banda, l’abonament era la 

base econòmica del teatre, ja que proporcionava els ingressos segurs i fixes 

que necessitava. Amb aquest abonament s’hi obtenien diferents avantatges 

com la reducció del preu de les entrades i la reserva de les millors localitats. En 

un primer moment es parlà d’un abonament hereditari, però la proposta no 

prosperà, així que es pensà en l’abonament mensual, que mesos després passà 

a ser de temporada completa. Fins 1850, la temporada abarcava d’abril a març i 

es dividia en dues: la primera fins l’estiu i la segona de l’octubre a Quaresma. 

Amb aquesta divisió, l’abonament es feia per separat. 

Els abonaments es podien comprar durant uns dies concrets, que l’empresa 

anunciava mitjançant cartells i la premsa. Durant aquest període de temps, els 

interessats podrien abonar-se, cobrint així les places lliures i qui repetia 

l’abonament disposava de la mateixa plaça. El pagament es realitzava en el 

mateix moment de la compra de l’abonament o en dos terminis de temps 

màxim. L’abonat tenia dret a assistir a les funcions de la tarda/nit i, en algunes 

ocasions, estaven incloses les funcions extraordinàries. A més, tenien dret a la 

seua localitat qualsevol dia. Durant tot aquest període es podien abonar totes 

les localitats amb excepció de les de la “tertúlia”, però, segons el sistema entrà 

en decadència, l’abonament anà restringint-se a les llotges, butaques i 

davanteres21. 
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