Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: TEATRE PRINCIPAL
Clau: A-093
Codi: INC-G015
Grau de protecció: B
Tipologia: teatre
Ús actual: en desús
Autoria: Guillem Reynés i Font, arquitecte. De la reforma Francesc Casas Llompart, arquitecte,
Antoni Planas Crespí, aparellador i Francesc Serra, mestre d’ obres
Estil o corrent: arquitectura historicista- neoclàssica

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: C/ del Teatre, 10
Coordenades UTM: X: 492310 / Y: 4397166
Altitud: 130 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2371412DD9927S0001TZ
Notes històriques
El Teatre Principal és una obra modernista de 1913 projectada per Guillem Reynés Font (18771918), que utilitzà elements estructurals de ferro per aconseguir un gran espai funcional per a
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la sala de teatre. El ferro vist també era un element decoratiu. No queda casi res del teatre
original, ja que es va modificar completament el 1945 amb el projecte de Francesc Casas.
Juntament amb Francesc Casas, intervingueren al teatre l’aparellador Antoni Planas i Crespí
(natural de Palma) i el mestre d’obres Francesc Serra de Can Pelat. La memòria íntegra de la
reforma es conserva a l’Arxiu Històric Municipal, així com la petició del representant dels
propietaris del teatre, que demanaven a l’Ajuntament l’aprovació del projecte. Al document
apareix la seva data d’inauguració: 17 de gener de 1946.
És un dels locals pioners pel que fa a les mesures de seguretat, amb 5 sortides al carrer (ja obra
de Reynés), però Casas projectà un eixamplament d’aquestes.
La memòria contemplava també la decoració interior: es va dur a terme un estudi escenogràfic
espectacular, amb parets folrades de teles vermelles per amagar l’estructura dels murs de
contenció. La decoració està feta a base de guix i representa una arquitectura triomfal de
petites motllures amb motius florals.
El Teatre ha patit múltiples reformes des de 1968 fins a l’actualitat per adequar el local a les
noves tecnologies.

Descripció de l’element

Descripció estructures: edifici de tres cossos, el central de planta baixa i quatre pisos, i els
laterals de tres altures el de l’esquerra i dues el de la dreta.
La façana, fruit de la reforma de 1945, pertany al corrent classicista. Les obertures estan
col·locades simètricament, quatre pilastres, llargues i estilitzades, s’alcen sobre un basament
de pedra i carreu i finalitzen en uns capitells d’ordre toscà. Aquestes aguanten un entaulament
que acaba en un gran frontó circular, amb elements com tríglifs amb acanaladures i frontó
amb ocul tapiat al centre. A cada costat hi ha dues garlandes de flors, de tradició romana. En el
centre, entre les dues pilastres, hi ha un arc de mig punt i l’escut de la ciutat.
Els dos cossos laterals es troben rematats per un terrat amb arrambador de balustres.
El cos central presenta, a la planta baixa, tres portals de llinda, amb accés a partir de dos
escalons, i una finestra paredada a cada costat. El primer i segon pis tenen les mateixes
característiques: tres finestres centrals i una a cada costat (al primer pis també es troben
paredades). Finalment, la darrera planta, separada per una ampla cornisa, consta de cinc
finestres. Totes elles són rectangulars i les dels laterals de les tres primeres plantes presenten
emmarcament de pedra.
El cos lateral de l’esquerra presenta un portal de llinda, de grans dimensions, a la planta baixa i
dues finestres rectangulars a cada una de les dues plantes superiors. El cos lateral de la dreta,
en canvi, és pràcticament massís: consta d’una obertura cantonera, amb un pilar central, i dos
finestrons en el sòcol de pedra. A més, es pot veure una porta de ferro que dóna accés al
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lateral d’aquest cos, en el que veim un portal de llinda amb accés a partir d’una escalonada de
tres graons.
Totes les façanes estan fetes de paredat de marès en verd i enllestit amb referit de color blanc.
L’interior destaca per la seva profusió decorativa. Al igual que l’exterior, l’interior té
característiques clàssiques, amb una major decoració. Hi destaquen els ornaments fets de guix
en els cel rasos, la gran llàntia central i les baranes de les llotges i balcons fetes amb ferro
forjat.
Presenta un vestíbul amb una balconada el·líptica, una escala que arranca a la dreta del
vestíbul i, en el centre, l’accés a la platea. Aquesta, de format quadrat, es troba totalment
envoltada de llotges, separades per pilastres amb capitells de traça jònica i arrambador de
ferro forjat, que també es troba en els balcons del primer nivell i a l’amfiteatre.
Els diferents nivells estan separats per amples cornises motllurades amb motius florals i
dentellons. Sobre l’escenari veim l’escut de la ciutat. La coberta és plana, sense decoració,
sostinguda per una estructura combinada de fusta i teules àrabs aguantades per ferro armat i
en la que destaca la gran aranya que penja sobre el sostre de la sala.
Als costats de l’escenari hi ha dos conjunts de portal i balcó de traça renaixentista. El portal
inferior és de llinda, emmarcat amb dues columnes jòniques. Sobre el portal del balcó veim
una estructura clàssica renaixentista amb un tondo en el que es representa una imatge de mig
cos emmarcat per dues mitges columnes a manera d’entaulament.
Els pisos laterals estan destinats a camerinos.
L’interior ha patit algunes reformes per adequar el teatre a les noves tècniques, que han
afectat sobre tot a la zona de l’escenari.
Cronologia: contemporània (1913, amb una reforma integral al 1945 i diverses reformes a
partir de 1968)
Criteris de datació: documentals
Classificació general: bé d’interès industrial
Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: serveis
Materials i tècniques de construcció: marès, pedra, ferro, fusta; paredat de marès i enllestit
de referit

Bibliografia
1080

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca
Martínez Oliver, B.: L'obra arquitectònica de Francesc Casas Llompart (1905-1977) a Inca a V
Jornades d'estudis locals: Inca 3 i 4 de novembre de 2000. Ajuntament d'Inca, 2005. P. 103-117.
Rayó Bennàssar, P.: Itineraris urbans per la Ciutat d'Inca. Ajuntament d’Inca, 1993. P. 60- 61.
Rayó Bennàssar, P.: “L'arquitectura a Inca durant el segle XX (1900-1940)”, a I Jornades
d'estudis locals: Inca. Ajuntament d’Inca, 1994. p. 223-238.
Estat de conservació

Estat de conservació: regular
Causes del deteriorament: abandonament, erosió
Defectes de conservació: Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: restauracions i diverses reformes

Protecció de l’element
Grau de protecció: B
Protecció proposada: conservació estructural de l’edifici
Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d’Ordenació
urbana (PGOU), d’acord a la seva qualificació
Elements destacats a preservar: l’escut de la façana
Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació del cos principal de la
façana. En aquest espai es podran realitzar algunes reformes, sempre i quan es mantengui
l’estructura principal (arc central i quatre pilastres adossades, àtic i frontó) i l’escut central,
catalogat en una fitxa a part.
De l’interior, manteniment conservació del vestíbul, de les llotges, amb els arrambadors de
ferro i dels balcons situats vora l’escenari.
Propietat: Fundació Teatre Principal
Classificació del sòl: urbà
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Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions: sobre la finestra cantonera del lateral dret hi ha una farola que
presenta les mateixes característiques que la que s’ha catalogat a la Plaça d’Orient (INC- I001).
L’escut situat a la façana es troba catalogada amb el codi INC-B035.
Les fotografies de l’interior han estat preses sense llum artificial, ja que ha estat impossible
poder encendre els llums. Les taques blanques que apareixen en algunes fotografies és pols en
suspensió.
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència:
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència:

Galeria
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Fotografies del catàleg anterior
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Plànol de situació
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