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Abans de la seua construcciÃ³ van existir a ValÃ¨ncia diversos locals concebuts com a teatres
pÃºblics. El primer, conclÃ²s el 1618, va ser el Corral de l'Olivera. El segle XVIII va estar ple
d'obstacles i prohibicions per al teatre a la nostra ciutat: l'Olivera Ã©s clausurada pel zel antiteatral
de l'arquebisbe Majoral i, posteriorment, enderrocada el 1750. Pocs anys desprÃ©s, el teatre Ã©s
de nou autoritzat i, per a esta finalitat, s'habilita un magatzem, la Botiga de la Balda. TambÃ©s es
feien reprentacions teatrals al Grau i en un teatre de fusta al carrer Alboraia. El 1774, l'Hospital
General -des del 1582 tenia el privilegi del monopoli del control financer de les representaciones
teatrals- encarrega a l'arquietecte italiÃ Felipe Fontana el projecte de construcciÃ³ d'un nou edifici
teatral. Els plans, que seran la base de l'actual Teatre Principal, seguien emodel italiÃ , i l'edifici es
construiria al solar que ocupava l'antic Corral de l'Olivera. El 1808 es col-loca la primera pedra del
nou edifici, segons els plans de fontana modificatas pels arquitectes Escrig i Sales. La Guerra de la
IndependÃ¨ncia en detÃ© la construcciÃ³ i , durant un quart de segle, el solar va ser destinal al cultiu
de blat i arbres fruiters i a les bregues de galls. Les obres es tornen a mamprendre el 1831 sota la
direcciÃ³ de l'arquitecte Juan Marzo, qui reduÃ¯x considerablement les mesures originals, tan a la
planta com a l'alÃ§ada, eliminant el quart pis, la tertÃºlia, i el lloc destinat al clavicordi. Per fi, el 24
de juliol de 1832, el Principal obria les portes -encara que les obres no havien conclÃ²s- amb un
programa variat: un "rasgo poÃ©tico" del duc de FrÃ-as, l'obra "Luis XIV, el Grande" i el segon acte
de l'Ã’pera "la Cenerentola". Com que l'afluÃ¨ncia de pÃºblic va ser mÃ©s gran del que s'havia
previst, a l'any segÃ¼ent es decidix ampliar-lo, i s'hi construix el quart pis. L'entrada, la faÃ§ana i les
dependÃ¨ncies auxiliars (des de les oficines al cafÃ©) no s'acabaran fins al 1854. Se n'han fet
nombroses reformes, la mÃ©s recen data dl 1991.
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El teatro Principal de Valencia foto Corretger
El teatre Ã©s un clar exponent de les modes teatrals predominants en el segle XIX. Ã‰s un lloc
teaatral convencional, Ã©s a dir, enfronta un espai on s'asseu el pÃºblic i un escenari a la italiana.
Este escenari Ã©s una caixa elevada amb nomÃ©s una cara oberta -que es tanca amb un telÃ³ i se
situa en l'eix de perspectiva de la sal- que permet als espectadors vore el que allÃ- ocorre. L'espai
per als espectadors respon a una concepciÃ³ de la societat fraggmentada en classes i capes socials.
Este tipus d'espai teatral es va fixar durant la segona meitat del segel XIX i es va difondre de tal
manera que hui ens pareix como el lloc teatral normal. El Principal, propietat de la DiputaciÃ³ de
valÃ¨ncia, ha passat per divesos models de gestiÃ³ al llarg de la seua histÃ²ria: arrendat a
companyes privades o administrat directament per la DiputaciÃ³. El 1989 va passar a se gestionat
per l'Institut ValenciÃ¡ d'Arts EscÃ¨niques, Cinematrofraia i MÃºsica. Actualemnt, la seua gestiÃ³
depÃ©n de Teatres de la Generalita i programa grans espectacles de teate, dansa, lÃ-ricas... i les
produccions prÃ²pies de Teatres de la Generalitat.
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