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DIMECRES

Caricaturistes treballen davant de la façana del Teatre Principal.

E 
l Teatre Principal de Barcelona 

té els seus orígens al Teatre 

de la Santa Creu, una de 

les institucions barcelonines 

més antigues. Fernando de 

Toledo, el llavors lloctinent i capità general 

de Catalunya, i el rei Felip II van concedir 

a l’Hospital de la Santa Creu el privilegi de 

representar-hi obres teatrals l’any 1579. 

Aquest privilegi significava una oportunitat 

permanent que tenia l’hospital per dis-

frutar d’una font autònoma de recursos 

i de centralitzar part de les activitats te-

atrals de la ciutat a través del lloguer de 

la sala. Les obres del primer edifici van 

començar l’any 1597 i es van acabar el 

1603 a l’esplanada de Les Comèdies. En 

aquella època, el que avui es considera 

un teatre, constava d’una sola planta, era 

de fusta i tenia estructura d’un corral de 

comèdies. 

Durant els tres segles següents el re-

cinte va ser reconstruït diverses vegades. 

Així, durant els anys 1728 i 1729 es va 

ampliar i es va edificar de pedra. Cinquan-

ta-vuit anys més tard va arribar el primer 

incendi que va acabar amb tota l’edifica-

ció de fusta. Un any més tard, el 1788 es 

va decidir tornar a començar i construir un 

teatre nou, amb un pis més alt que l’ante-

rior. Malgrat la Guerra de la Independèn-

cia (1808-1814), el teatre va monopolitzar 

l’activitat teatral de la ciutat. 

REFORMA ESTRUCTURAL

El segon incendi es va declarar passats 

56 anys després de la primera recons-

trucció. Això va ser l’any 1845 i va su-

posar una reforma estructural del llavors 

conegut com a Teatre de la Santa Creu, 

de la qual només es conserva la façana, 

lleugerament corbada, d’estil romàntic i 

que es caracteritzava per tres grans arcs 

de mig punt. En un principi aquests es 

tancaven amb vidrieres i posteriorment 

es van obrir tres grans balcons coronats 

amb frontons i balustrada de pedra. Els 

baixos relleus de figures que hi havia a 

la part superior i les columnes amb els 

bustos de Calderón de la Barca, Lope de 

Vega, Manuel García i un actor anome-

nat Torquero van desaparèixer. L’escultor 

Bertomeu Ferrari va realitzar quatre me-

dallons amb els bustos dels actors María 

Malibrán, Isidoro Márquez, Julián Prieto i 

Caylan i es van situar a la part baixa.

La nova burgesia va promoure la 

construcció de nous teatres com el del 

Carme o el de la Mercè i l’any 1847 la 

construcció del Gran Teatre del Liceu va 

marcar un abans i un després. Malgrat 

la reconstrucció, el teatre va perdre el 

monopoli i va passar a anomenar-se 

Teatre Principal. 

Amb el projecte d’aquesta façana es 

va oblidar completament la relació entre 

el disseny i la composició exterior amb 

la distribució interior i els nivells dels 

balcons, les finestres i les plantes; en 

alguns casos aquests quedaven a més 

d’un metre de diferència d’altura. La resta 

d’edificacions no tenien res a veure amb 

el teatre. 

En l’últim quart del segle XIX el teatre va 

entrar en decadència i l’hospital va decidir 

traspassar la propietat i la gestió a mans 

privades.

Un nou incendi l’any 1915 va destru-

ir de nou l’edifici i va frustrar totes les 

expectatives creades per fer-lo reflotar. 

Després de la seva reconstrucció, dos 

incendis més els anys 1924 i 1933, el van 

destruir completament. En plena reforma 

es va decidir abandonar l’estructura a la 

italiana anterior i, per millorar la visibilitat, 

es va construir una sala moderna amb 

una platea i un pis superior que la cobria 

fins a la meitat. Una estructura de pilars 

de fossa circular, bigues metàl·liques i bi-

gues de formigó amb revoltó de ceràmica 

van ser algunes de les seves característi-

ques. Es va inaugurar el 1934. 

NOUS USOS

La façana del segle XVIII era plana amb 

dos cossos i tres arcs semicirculars, co-

lumnes jòniques a l’inferior i finestres amb 

frontons al superior. Un frontó semicircu-

lar rematava la façana al centre. Més tard 

s’hi va afegir un balcó i es va decorar amb 

peces de terracota amb bustos d’actors 

i personatges de l’època, i baixos relleus 

amb figures calades al cos superior, avui 

desaparegudes.

Observant l’evolució de la part exterior 

del teatre, els responsables del projecte 

de remodelació del Principal van observar 

que la façana només té relació amb el te-

atre a la planta baixa central. El primer pis 

no està anivellat amb la planta de l’amfi-

teatre, al qual s’accedeix per les escales 

simètriques semicirculars interiors des de 

la planta baixa. El frontó superior cec amb 

les columnes del cos superior correspon 

al frontó existent, construït l’any 1918.  

Quan es va acabar la guerra civil i du-

rant molts anys, aquest espai es va de-

dicar a la sarsuela, les revistes musicals, 

les varietats i el cine. A les altres sales 

del teatre s’hi van instal·lar un frontó i un 

cine al soterrani. Durant els anys 70 i 80, 

la sala de la cúpula va acollir tempora-

des de teatre de varietats i cabaret amb 

el nom de Cúpula Venus. Ja en l’última 

etapa va funcionar com a sala de con-

certs i durant un any va acollir especta-

cles d’òpera. Va tancar les portes l’any 

2006. Després de set anys d’inactivitat, 

el projecte de rehabilitació d’aquest es-

pai barceloní pretén recuperar una icona 

oblidada del panorama teatral de la ciutat 

adaptant-lo als nostres temps, i ho fa 

amb una proposta interessant que uneix 

oci, gastronomia i cultura.2
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