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Jordi Coca Sis anys després de ser tancat per reformes,
el mes d’abril passat es va inaugurar el nou
Teatre Principal de Palma

Teatre Principal de Palma

S
i els polítics no ho es-
patllen, potser aquesta
vegada el Teatre Princi-
pal de Palma aconse-
guirà espolsar-se del

damunt la maledicció que l’em-
paita. De bones intencions no
n’hi falten, tot i que sobre la ges-
tió hi plana la migradesa econò-
mica. El projecte més important
és esdevenir el Centre Dramàtic
de Mallorca i establir complici-
tats a tots els nivells possibles: te-
atre amateur i universitari,
acords amb l’Escola Superior
d’Art Dramàtic de les Illes Bale-
ars (ESADIB) i amb el teatre co-
mercial, coproduccions i coope-
ració amb els centres de produc-
ció del territori català i amb les
anomenades sales alternatives,
presència internacional, no obli-
dar l’òpera, la música, la dansa, la
cançó i el teatre infantil…

La voluntat de l’equip que ac-
tualment dirigeix el teatre, lide-
rat per Joan Arrom, és actuar
com un teatre públic i, per tant,
estar atent a la tradició i a l’actu-
alitat, fer produccions pròpies i,
tal com dèiem, potenciar l’inter-
canvi a través de coproduccions
i d’acords. Naturalment, cal que
s’aprovi el pla de gestió i que es
doti el teatre del pressupost ne-
cessari per fer funcionar les dues
sales de què disposa. Altrament,
l’esdevenidor serà el de sempre:
ensopiment, programació feta a
base d’aprofitar companyies en
gira, tuteles més o menys clares
de les opcions comercials, l’òpera
com a ungüent màgic per no fer
res de bo… I seria una llàstima.
Mallorca necessita un centre te-
atral de primer nivell per aconse-
guir ocupar el lloc que es mereix
en el conjunt del territori català i

La producció del TNC ‘La plaça del Diamant’ serà un dels muntatges catalans que passaran pel nou Principal ■ DAVID RUANO

per projectar adequadament la
seva cultura escènica actual, per
exemple a través de l’acabat de
crear Institut Ramon Llull.

Un dels reptes més impor-
tants és la captació de públic per
a un projecte diferent i que no
s’encalli en el teatre regional. Per
aconseguir-ho es programaran
en els propers mesos algunes
produccions de prestigi, per
exemple La plaça del Diamant i
A la Toscana produïdes pel TNC,
la versió que Daniel Veronese ha

fet de l’Oncle Vània de Txékhov
amb el títol Espía a una mujer
que se mata, i algunes adaptaci-
ons al teatre d’obres d’autors
mallorquins com ara Miquel
Mestres, Miquel Àngel Riera i
Maria Antònia Oliver. A més, hi
ha previstos un festival de poe-
sia, concerts de música amb An-
tònia Font, Fora des Sembrat,
Patti Smith, Maria del Mar
Bonet, diverses òperes i concerts
de l’Orquestra Simfònica de Ba-
lears, i una setmana de dansa.

No està gens malament per co-
mençar.

Però reiterem-ho: el problema
que plana sobre el Principal de
Palma és polític. Se’ls ha de ga-
rantir que disposaran dels pres-
supostos adients, se’ls ha de ga-
rantir que la inauguració precipi-
tada del mes d’abril, amb goteres
incloses, podrà resoldre els dèfi-
cits que té el nou equipament. Si
l’actual govern d’esquerres no ho
fa, caurem en els errors de sem-
pre. I vegi’s la història.

Mallorca necessita
un centre teatral de
primer nivell per
aconseguir ocupar
el lloc que es mereix
als Països Catalans

Quadern de teatre

Una mica d’història
@El Teatre Principal de Palma va
ser inaugurat l’any 1857 després
delademolicióde laCasadelesCo-
mèdies, que funcionava a Ciutat
des del segle XVII. Un any després
s’hi estrenava el maleït Macbeth
amb música de Verdi i el nou tea-
tre cremà com una torxa. Es va re-
construir a corre-cuita i el 1860
l’inaugurava la reina Isabel II, ales-
horesdeviatgeaMallorca.Comen-
çava un camí ple de dificultats.
Ambtot,durantdècadess’hivafer
òpera, sarsuela i teatre en castellà.
Apartirdel1870,hitreballavenal-
gunescompanyies italianescomla
d’Achile Mayeroni i Giacinta Pez-
zana, que, per exemple, feia el
gran èxit d’aleshores, La dama de

les camèlies. El teatre català el re-
presentavaFredericSolerde lamà
de l’actor Antoni Tutau.

Amb una vida empresarial ines-
table i amb els canvis imposats per
la biologia i les modes, la progra-
mació es va continuar fent amb el
mateixos paràmetres: òpera, sar-
suela,companyiescastellanes i ita-
lianes, una mica de teatre en cata-
là… Durant la guerra de 1936-39
Mallorca va quedar en el bàndol
franquista i el teatre l’usà el Teatro
Azul, que amb el nom ja paga. Una
trista història els detalls de la qual
són a l’imprescindible Diccionari
del teatrealesIllesBalears.Acaba-
da la guerra no hi ha res a remar-
car fins al 1949, quan la Compa-

nyia Artis (1949-1969), que es de-
dicava al teatre regional, esdevé ti-
tular del Principal i hi estrena qua-
tre o cinc obres cada temporada,
que s’alternen amb les companyi-
es castellanes que estan de gira.
L’Artis la va dirigir durant anys
l’actorXescForteza.Peròdel1970
al 1975 el teatre va estar tancat
per reformes a càrrec de la Diputa-
ció.Apartirdel1977novestempo-
rades d’òpera i algunes producci-
ons de teatre català. Durant els 80
es van fer esforços de programació
comptant amb el millor teatre,
però el 1992 Forteza tornà al Prin-
cipal i es repetí la trista història de
sempre fins al tancament del
2001. Ara ja ho veurem.El Teatre Principal de Palma cap al 1930 ■ ARXIU




