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1. INTRODUCCIÓ 

 
En l’actualitat, quan tot just hem encetat el segle XXI, la importància social i cultural de la 
Festa d’Elx està, afortunadament, fora de tot dubte. En èpoques anteriors alguns autors havien 
d’esmerçar grans esforços explicatius i posar grans dosis de passió per descobrir-nos aquesta 
obra i convéncer-nos del que representava. En canvi, avui, i a partir sobretot del 
reconeixement de la UNESCO, amb la declaració de Patrimoni Intangible i Oral de la 
Humanitat, la Festa d’Elx ha esdevingut ja un dels elements més representatius de la nostra 
cultura i de la nostra llengua. Creiem que aquest guardó fa justícia, i que, per fi, es reconeix el 
Misteri com una romanalla del teatre medieval, com una representació religiosa i, per damunt 
de tot, com un monument que la nostra cultura ofereix a la resta del món.     
 
Al llarg de la història de la Festa, i sobretot des del segle XIX ençà, han estat molts els 
estudiosos que s’han interessat per aquesta representació assumpcionista. I, dins d’aquest 
llarg període, és en aquestes tres darreres dècades quan més s’ha estudiat el Misteri il·licità. 
Cal advertir també que aquesta darrera etapa ha coincidit amb l’adveniment de la democràcia 
i amb l’inici del procés de recuperació de la cultura i la llengua pròpies d’Elx, que és, a més, 
les de la consueta. Aquests anys de reviscolament és indiscutible en opinió de molts 
estudiosos i, a hores d’ara, són ja molts els qui han contribuït de forma decisiva a estendre i 
difondre aquesta obra del teatral medieval. J. Castaño, un dels majors coneixedors del Misteri, 
assegurava fa poc que: “Ens trobem, per tant, en uns moments esplèndids en la vida de la 
Festa” (1995: 145). L’eclosió a què assistim actualment sobre publicacions referides a la 
Festa és innegable; i així, el nombre de llibres i  articles que van ampliant el repertori 
bibliogràfic d’aquesta representació ho palesa àmpliament.També podem afegir que aquesta 
nòmina que ha augmentat en els últims anys de forma progressiva, ho ha fet tant des del punt 
de vista quantitatiu com també qualitatiu. A més a més, s’han incorporat a l’estudi d’aquest 
tema ja no sols els estudiosos locals, sinó que també ha aparegut una bona nòmina de 
destacats especialistes dedicats a analitzar les més diverses parcel·les d’estudi del Misteri 
il·licità.  
 



Aquesta representació assumpcionista elxana es pot investigar, grosso modo, des de tres 
vessants. En primer lloc, la part de la dramatúrgia, és a dir, tot allò que fa referència a 
l’anàlisi escènica de la representació. En segon lloc, la part musical, l’estudi de la partitura i 
dels cants. I, en tercer i darrer lloc, la part lingüística i literària del text, l’estudi formal de la 
consueta, açò és, de la part escrita que dóna suport als altres elements i que està formada per 
uns 260 versos, si fa no fa, més les diferents rúbriques escèniques, d’extensió diversa segons 
la còpia. D’aquesta manera podem establir que són aquestes tres vessants les que conformen 
els pilars principals en qualsevol estudi del Misteri elxà. 
 
Aquest treball sorgeix a partir d’una reflexió realitzada mentre preparàvem una anàlisi 
lingüística sobre les còpies de la consueta de la Festa d’Elx (Mas, 2002). Com qualsevol altre 
treball científic, ens vam dedicar, en primer lloc, a buscar tota la bibliografia referida al tema. 
Així, en una primera impressió vam observar que, de totes les anàlisis i investigacions 
engegades en aquestes tres darreres dècades, un nombre important d’obres es dedicaven a 
estudiar punts com la seua evolució històrica, la gènesi de la Festa, els seus possibles autors, 
les diferents còpies que del Misteri s’han transcrit, etc. però, creiem que ben poc a l’estudi de 
la llengua, segons el nostre parer.  
 
Així mateix, érem coneixedors de l’extensa nòmina bibliogràfica que al voltant de la Festa 
s’ha editat. N’és una bona mostra el llibre de J Castaño Repertori bibliogràfic de la Festa 
d’Elx, dedicat a recollir tota la bibliografia referida a aquest tema, i aquest encara només 
abasta fins el 1994. Si ens ajudem de la classificació realitzada per J. Castaño en l’esmentada 
obra, hi anotem els apartats següents: d’estudis generals de la Festa, dels aspectes musicals, 
literaris, teatrals, religiosos, antropològics, orígens argumentals, històrics, de creació artística 
al voltant de la Festa, de referències a estudiosos i divulgadors de la Festa, a altres actes i 
celebracions al voltant de la Festa, a escrits divulgatius i/o amb impressions personals, a 
bibliografia sobre la Festa, a altres temes relacionats amb la Festa, aspectes iconogràfics i, 
finalment, a aspectes d’organització. També hi ha, òbviament, en aquest recull bibliogràfic un 
apartat reservat per als aspectes lingüístics. Però aquest apartat és, tal i com pensàvem, el més 
reduït, des del punt de vista quantitatiu i, a més, segurament també, d’una evident i escassa 
qualitat filològica i científica, deixant al marge, òbviament, les dignes excepcions que, 
afortunadament, també  existeixen.  
 
En la nostra investigació lingüística sobre la consueta ja constatàvem, encara que de forma 
hipotètica, que el nombre de publicacions de caràcter lingüístic referit al Misteri elxà era 
realment i sorprenentment ben reduït, com ja hem comentat més amunt. Per això, en aquest 
treball, i per cerciorar-nos que aquests supòsits no són meres apreciacions subjectives de 
l’autor, hem intentat assajar un petit model empíric a fi de poder ratificar aquelles sospites 
inicials. Aquest mètode ben simple ha consistit a analitzar quantitativament el Repertori 
bibliogràfic de J. Castaño que, com ja hem esmentat, recull totes les publicacions fins el 1994 
i que conté, a més, un apèndix on apareixen totes les obres classificades per temes. Amb el 
còmput d’obres que hem utilitzat com a “base de dades” intentem demostrar que aquest  
reduït nombre d’estudis lingüístics de la Festa no és sols una mera apreciació subjectiva, sinó 
que, més aviat, és un fet irrefutable.  
 
A partir del recompte de les publicacions de cada apartat temàtic, ja hi observem d’una forma 
fefaent la hipòtesi que volem demostrar, és a dir, la marginació del tema lingüístic en les 
investigacions de la Festa. En el gràfic que presentem a continuació poden veure clarament, 
en primer lloc, que en un ordre quantitatiu dels diferents apartats, el referit als aspectes 
lingüístics es queda el penúltim, sols amb més publicacions que l’apartat dedicat a estudis de 



bibliografia relacionats amb la Festa. En segon lloc, també assenyalem que del total d’ítems, 
que fan 3.327, només 32 pertanyen a l’apartat que volem analitzar, o dit en altres paraules, del 
total de publicacions, les referides a temes lingüístics suposen un percentatge del 0,96%, és a 
dir, no arriba ni a l’1%. Crec que les xifres parlen ja per si soles i no necessiten més 
comentaris. A més, hem d’afegir que la quantitat de publicacions d’aquest grup no ha variat 
gaire en aquests darrers anys si actualitzem el recull bibliogràfic, ja que amb les publicacions 
dels darrers 8 anys que no enregistra l’esmentat llibre, el reduït percentatge esmentat, encara 
s’escurçaria més 
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Al marge d’aquesta anàlisi quantitativa, encara podem afegir alguns comentaris sobre les 
característiques d’aquestes 32 publicacions. Primerament, que en aquest conjunt de 
publicacions no hi ha cap monografia dedicada a l’estudi exclusiu dels aspectes lingüístics del 
Misteri. En segon lloc, gairebé la totalitat d’aquestes publicacions solen ser articles d’opinió 
apareguts en els diaris locals i provincials d’aquests darrers anys, els autors dels quals són, 
principalment, J. Fuster, G. Jaén i A. Morell. I, finalment, per molt estrany que semble, sols 
podem assenyalar un únic article científicament rigorós que tracta de forma exclusiva 
l’aspecte lingüístic de la Festa, ens referim concretament al treball d’Antoni Ferrando titulat 
“La llengua del Misteri d’Elx”, treball amb una qualitat científica inqüestionable com no 
podia ser d’una altra forma. El mateix J. Castaño no dubta a assenyalar en aquest mateix 
Repertori que “Es tracta de l’estudi lingüístic sobre el Misteri més complet realitzat fins ara” 
(1994: 156). Al marge d’aquest article, en comptem també amb altres dedicats a negar la 
catalanitat de la llengua de la Festa amb diverses estratègies, però totes d’escàs o nul valor 
científic. També hem d’afegir que no podem tampoc oblidar que algunes obres de caràcter 



general esmenten el tema lingüístic, però en aquest cas és un tractament més aviat transversal, 
sense massa implicació ni aprofundiment en aquest aspecte.  
 
Situats, doncs, en aquestes coordenades, hem d’acceptar que, des d’un punt de vista de 
procediment científic, els fets no es generen de manera fortuïta ni arbitrària. L’observació i la 
sistematització dels fets són els factors que determinen la qualitat científica de qualsevol 
disciplina. És per això que, a partir d’aquestes disquisicions, ens hem de plantejar la 
interrogació següent: quins factors han determinat aquesta marginació dels aspectes 
lingüístics en la bibliografia de la Festa d’Elx? La pregunta és ben clara. I la resposta, segons 
la nostra opinió, creiem que també.  
 
Per acabar ja aquesta introducció, volem afegir que l’objectiu d’aquest article és, doncs, 
exposar la nostra hipòtesi, segons la qual hi ha una sèrie d’elements intrínsecament 
relacionats amb la llengua del Misteri que han provocat, ja no sols el bandejament quantitatiu 
en el còmput bibliogràfic, sinó també altres efectes diguem-ne col·laterals que a continuació 
esmentarem. Per això, si analitzem la situació sociolingüística que ha envoltat tots els 
esdeveniments de la Festa i ens centrem, principalment, en els usos i les actituds dels copistes 
i d’alguns estudiosos de la representació assumpcionista il·licitana, podem entendre algunes 
o, fins i tot, totes les claus d’aquest interrogant. No hem d’oblidar, però, que han estat els 
condicionaments socials els que han esdevingut determinants en aquesta situació. Des 
d’aquesta perspectiva pretenem que, a partir d’aquesta anàlisi sociolingüística, puguem 
entendre millor aquesta marginació o poc interés que la part lingüística de la consueta del 
Misteri d’Elx ha rebut al llarg dels cinc segles de la seua història. 
 
 
2. LA HIPÒTESI 
  
Abans de desplegar els punts que constitueixen la nostra hipòtesi, volem fer referència a 
l’existència ja d’algun reconeixement explícit d’aquesta situació que analitzem. D’una banda, 
hem d’assenyalar que han estat molts els estudiosos que sempre havien denunciat la manca 
d’investigacions lingüístiques sobre la consueta de la Festa. Altres havien comentat també la 
necessitat de disposar d’edicions crítiques d’aquest text. I, sobretot, el que ens interessa també 
ressaltar és que, des del segle XIX ençà, la majoria d’estudiosos del drama assumpcionista 
sempre es fixaven en la necessitat de restaurar algunes parts de la representació; però, 
aquestes parts es referien, fonamentalment, a temes relacionats amb la representació escènica 
i a la música i, per tant, deixaven al marge la part de la llengua. Així, hem de ressaltar que en 
els diversos intents per restaurar la Festa, que es van engegar a principis del segle XX,  
sempre han tingut el seu punt de mira en l’aspecte escènic i en el musical, sense atorgar cap 
importància a la part del text. Així ho corrobora, per exemple, J. Castaño (1993: 11) quan 
comenta que a l’Ajuntament elxà li arriben diverses propostes per  millorar la representació, i 
aquestes millores es referien únicament a totes dues parts esmentades.  
 
D’altra banda, afegirem que una característica inherent a la Festa ha estat sempre considerar 
la part escrita del Misteri com només un suport de les notes musicals, ja que molta gent sent 
els diferents cants sols per la seua vàlua com a composicions musicals, sense prestar cap 
atenció a la lletra. Hom suposa que els espectadors ja coneixen d’antuvi tota la trama 
argumental i, per tant, considera superflu el seu contingut. Avui dia, a més, hem d’afegir que 
seria gairebé impossible voler entendre l’obra per mitjà dels diàlegs dels cants per múltiples 
raons: estrofes i versos esbiaixats, seqüències melismàtiques, etc. I, coherentment amb tot 
açò, també comprovem com un dels perills de despersonalització que corre avui dia la 



representació il·licitana passa també per la llengua. Alguns estudiosos ja han denunciat que 
aquesta marginació del text afectava, per exemple, el component fonètic de la llengua, ja que 
els mestres de capella es preocupen més de l’aspecte musical que no pas de l’aspecte fonètic.     
 
I és en aquest context on podem entendre les actituds d’indiferència dels investigadors cap a 
la llengua de la consueta i, també, cap a l’estudi de les diferents còpies de la Festa. Arribats 
en aquest punt, la nostra proposta, doncs, es basa en l’anàlisi de quatre factors 
sociolingüístics, tres dels quals van referits: al context sociohistòric, al nom de la llengua i als 
efectes del bilingüisme, factors que podem incloure dins de la sociologia de la llengua, és a 
dir, dins d’una anàlisi de les actituds dels copistes i dels diferents investigadors. El quart 
factor, però, fa referència als efectes produïts en el sistema intern de la llengua i, per tant, 
l’hem d’incloure en un nivell diferent als anteriors, ja que ara adoptem una perspectiva 
lingüística, mentre que abans era social. En realitat tots aquests apartats sorgeixen d’un tronc 
comú, són diverses premisses d’un mateix axioma. Però per guanyar claredat en la nostra 
exposició, hem decidit desglossar aquest punt en els apartats següents. 
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2.1 El context sociocultural 
 
En aquest primer punt, volem recordar que el temps que transcorre entre l’aparició del 
Misteri, a finals del segle XV o principis del XVI, fins al segle XX, configura un període en 
la història de la llengua que abraça tota la Decadència –un terme conflictiu però aclaridor pel 
que fa a la situació sociolingüística de la llengua catalana-; després, tenim un segle XIX, 
immers en una fracassada Renaixença al País Valencià i, finalment, un segle XX, sense 
normativització lingüística i amb el fenomen del secessionisme lingüístic mostrant la seua 
cara més ferotge. Tot plegat, doncs, una etapa de recessió cultural i lingüística. Analitzar les 
conseqüències d’aquest període escapa als objectius d’aquest treball, però ja sabem que 
durant els segles del barroc i de la Il·lustració es produeix una reducció en la producció 
literària i també en els estudis lingüístics del català. I aquest fenomen que s’estén de manera 
general sobre tota la cultura catalana, havia de repercutir també en l’aspecte cultural i 



lingüístic que ha envoltat la història de la Festa d’Elx. Així, des d’una perspectiva 
sociolingüística és lògic comprovar que al llarg de tots aquests segles, el Misteri ha patit 
també les conseqüències de comptar amb una consueta redactada en una llengua minoritzada.  
 
I en aquest context podem diferenciar clarament dos grups de copistes i estudiosos en relació 
a l’actitud mantinguda envers la llengua. Aquests grups que proposem serien els següents: 

a) Un primer grup format per aquells que mantenen una actitud d’indiferència o de 
menyspreu cap a la llengua, tal i com caldria esperar d’aquest context ja comentat. Tot 
i que ens dolga, hem d’acceptar que raons sociolingüístiques justifiquen de sobra 
aquests comportaments contraris a la llengua. Per això, aquest grup abastaria un ample 
grup on inclouríem els qui han traduït la consueta en bé d’un bilingüisme –punt que 
més endavant ampliarem-, els qui no han fet res per respectar la llengua -ni que fóra 
per mantenir el model de la còpia-, i els qui, per exemple, s’han sentit molests amb la 
llengua del Misteri, ja que no hem d’oblidar que han estat molts els qui han intentat 
amagar la seua identitat. 

b) Per l’altre costat, hem de subratllar aquells que, tot i el context desplegat anteriorment, 
han seguit mantenint una actitud de normalitat i de respecte a la llengua. 
Comportament que en aquells moments, i ateses les circumstàncies, significava una 
actitud favorable a l’ús de la llengua i una defensa al manteniment de l’estatus del 
valencià.  

 
És des d’aquesta darrera perspectiva, doncs, com podem entendre alguns fets lingüístics que 
ens revelen l’actitud de dos copistes: Gaspar Soler i Carles Tàrrega. Sobre G. Soler hem 
d’assenyalar, en primer lloc, que formava part de la noblesa, petita noblesa local si voleu, 
però noblesa al capdavall. De tots és coneguda la reacció de la noblesa valenciana després de 
les revoltes de les Germanies, una noblesa que fa ús de la llengua com un element 
diferenciador més, enfront de la resta de classes socials inferiors i perdedores aleshores. 
Sabem, doncs, que no tarden molt a abraçar la llengua de la noblesa castellana, en puixança 
per aquells temps, i a encetar un procés d’abandonament de la llengua pròpia. En aquest 
sentit, la producció literària com la de Guillem de Castro, o la històrica com la de G. 
Escolano, o la científica com la dels germans Mayans o la de J. Cavanilles, o la d’àmbit local, 
per esmentar l’historiador elxà C. Sanz, coetani de G. Soler, està redactada sempre amb la 
llengua de prestigi, que en aquell moment era, per aquests registres formals, el castellà. 
 
En canvi, tot i aquest context, i deixant al marge el text en català de la consueta, G. Soler 
utilitzà també aquesta llengua en altres documents, tot i que les normes d’ús en aquells temps 
feien perfectament recomanable la redacció d’aquells papers en llengua castellana. Així, en 
primer lloc, farem referència a la carta introductòria adreçada a l’inquisidor –recordem-ho un 
inquisidor de Múrcia i que es trobava aleshores a Oriola quan ja s’havia encetat el segle 
XVII-. I, en segon lloc, i més difícil de justificar encara, manté la mateixa llengua en la 
redacció de l’apèndix històric, un text on recull diverses dades històriques de la vila d’Elx i 
algunes anècdotes i miracles al voltant de la Festa. Aquest fet té encara més mèrit si, com 
suposem, aquestes dades estan, pràcticament, totes recollides del llibre del seu contemporani i 
amic C. Sanz, el qual les havia redactades en castellà. És a dir, G. Soler, a  més de recopilar 
les dades que li interessen del llibre Excelencias de la Villa de Elche de l’esmentat C. Sanz, es 
dedica també a traslladar-les a la seua llengua, al català. Amb aquestes dades ningú no pot 
dubtar de la seua actitud positiva i la seua consideració davant de la llengua. 
 
L’altre copista que hem ressaltat també és C. Tàrrega. Es tracta també d’un altre membre de 
la petita noblesa local, però que, a diferència de G. Soler, aquest va viure tot just a mitjan del 



segle XVIII, 125 anys després de l’anterior i amb un context sociolingüístic força diferent, si 
tenim en compte fets com la guerra de Successió i les seues conseqüències com el decret de la 
Nova Planta que s’escolen pel mig. Tot i aquest context sociolingüístic, és important 
assenyalar que, al marge també de la consueta i el resum històric, tots dos textos copiats de G. 
Soler, quan redacta la seua relació genealògica, segueix utilitzant la mateixa llengua. Al 
capdavall, creiem que podria ser una dada més per analitzar àmpliament l’actitud d’aquests 
lletraferits locals, membres de la petita noblesa, que vivien allunyats de l’ambient de 
catalanofòbia del cap i casal. Podria ser aquesta una altra raó que justificara el fet de 
l’absència de proclames d’apologia lingüística que proliferaren a la ciutat de València 
d’aleshores, discursos que són desconeguts a la resta del País Valencià. 
 
2.2 El nom de la llengua 
 
Un segon punt de la nostra hipòtesi fa referència al nom de la llengua. Des d’una perspectiva 
sociolingüística, hem de destacar que una característica intrínseca gairebé a totes les llengües 
minoritzades és negar, fins i tot, la seua pròpia identitat, i aquesta passa, principalment, pel 
seu nom. Al llarg de les diverses centúries en què ha viscut la Festa, aquest tema ha suscitat, 
per una banda, molts silencis intencionats i, d’altra banda, unes quantes pàgines, moltes de les 
quals, però, redactades amb escàs o nul rigor filològic i científic. En aquest apartat 
assenyalem dos treballs que ens poden servir de mostra: un article V. Pastor de 1977 publicat 
amb el títol de “El valenciano, lengua del Misteri d’Elx” on l’autor pretén, sense cap rigor 
filològic, demostrar que el valencià i el català són llengües diferents. Un altre treball Alegato 
en defensa de un Misterio de Elche de origen medieval (1994) dels germans Martínez  Blasco 
que, encara, a les portes del segle XXI, s’insisteix sobre el llemosí com a llengua comuna 
d’on deriva el català i el valencià. 
 
Afrontant una realitat quotidiana, no  podem oblidar que el fet de ser un text escrit en català 
no ha deixat de ser un inconvenient –massa vegades molest– per a molts estudiosos formats 
en una altra llengua i amb un bagatge i una perspectiva cultural aliens totalment al context en 
què sorgeix la Festa. Cal repassar només algunes de les teories proposades referides a l’origen 
del text o a la seua autoria per comprovar-ne la quantitat d’inexactituds i prejudicis lingüístics 
que al voltant d’aquests temes s’han difós. Ja sabem que, des del segle XVI ençà, la 
denominació de la llengua catalana ha passat per diferents estratègies sociolingüístiques amb 
l’objectiu sempre d’entrebancar la seua existència. A grans trets, hi podem destacar tres 
etapes: 
 
2.2.1 Les denominacions particularistes.  
 
A partir del segle XVI i a causa de la desvertebració de l’antiga corona catalanoaragonesa, 
s’inicia una etapa de denominació de la llengua en relació a l’espai geogràfic: llengua 
catalana, valenciana, mallorquina, etc. A més, hem d’afegir que el cas de la llengua 
valenciana ve reforçat també pel fet que durant el segle XV es produeix un intent per part dels 
valencians de ressaltar la seua identitat dins de la Corona. Això no obstant, també hem 
d’adduir que aquesta diferent denominació no significava, però, que estaven davant de 
llengües diferents, entre altres coses perquè el terme llengua tal i com l’entenen avui no 
contenia el mateix significat. 
 
La primera denominació particularista del terme llengua valenciana apareix al segle XVII en 
el primer copista de la Festa que tenim enregistrat. Efectivament, G. Soler i Chacon empra 
l’apel·latiu de llengua valentiana en la introducció de la seua còpia. Una primera valoració és 



constatar que en el segle XVII l’expressió llengua llemosina ja corria per les pàgines dels 
nostres escriptors. Aquesta denominació, però, podia ser també testimoni d’una determinada 
actitud lingüística que sols trobem en aquest copista, i que hem analitzat unes línies més 
amunt.  
 
És important assenyalar també en aquest punt una primera omissió que, si més no, és prou 
significativa. Ens referim al fet que Carles Tàrrega, el copista que segueix prou fidedignament 
tot el contingut de la còpia de G. Soler, no es faça ressò en cap línia del text del terme llengua 
valentiana. Era una omissió fortuïta i sense cap intencionalitat? Podria ser així, tot i que hem 
d’avisar que coneixia molt bé el text que copiava perquè, si bé no esmenta el nom de la 
llengua, sí que justifica l’ús que en fa amb els mateixos mots en què redactà G. Soler: “feta a 
la lletra, encara que reparable”. 
 
2.2.2 El terme llemosí.  
 
En segon lloc, una bona estratègia per no utilitzar el topònim d’una part de la Corona i de 
compartir un terme neutre sense  negar –a vegades- la unitat lingüística era usar el terme 
polivalent de llemosí. D’antuvi, hem de destacar que aquest nom ha gaudit d’una llarga 
tradició en la història de la Festa d’Elx, ja que ha estat utilitzat com un terme jòquer a plaer 
del significat que li ha volgut atorgar cada autor. Aquesta denominació ja apareix el 1700 en 
la traducció de C. Perpinyà, ja que segons ell tradueix el text del llemosí al castellà. 
D’aleshores ençà han estat molts els copistes i investigadors que han usat i abusat, com ja 
hem esmentat, d’aquesta denominació. La intenció, però, dels estudiosos en usar aquest terme 
ha estat ben diversa. Des dels autors que veuen en aquest terme una denominació culta que fa 
referència a la llengua catalana, els qui creuen que aquesta llengua és l’origen a partir de la 
qual va nàixer el català, el valencià i el balear; fins a aquells que han pres el nom com una 
bona excusa per evitar el terme de català.  
 
Malgrat això, nosaltres volem denunciar que encara avui, encetat ja el segle XXI, hi ha autors 
que persisteixen a defensar aquesta suposada llengua llemosina, sense cap verificació de les 
teories filològiques, i únicament impulsats pels prejudicis. Però açò últim és un altre tema, i 
no pretenem esmerçar cap esforç per rebutjar aquestes presumptes teories, ja que són, més 
aviat, portaveus d’una determinada ideologia ignorant que no vol saber res dels criteris que 
segueix la filologia actual. Per un altre costat, A. Ferrando ha dedicat bona part del seu article 
sobre la llengua del Misteri (1991) a bandejar amb arguments científics la inadequació de l’ús 
del terme llemosí emprat per un cert nombre d’estudiosos, teories que va haver de tornar a 
esgrimir en un treball posterior (1992). 
 
Aquest tema de la llengua llemosina ha estat centre de moltes investigacions. D’una banda, 
estudis de caire acientífic i, d’altra banda, altres que s’han dedicat a desmontar les falses 
hipòtesis que justificaven aquest terme. En aquest darrer sentit, A. Rafanell (1989), que ha 
dedicat força estudis per analitzar aquesta denominació, investiga també el significat 
d’aquesta denominació en l’àmbit de la Festa. Segons la seua opinió, el terme està relacionat 
amb la proximitat temporal que hi ha entre la còpia i l’original, de tal manera que la 
referència de llengua llemosina pretén marcar un distanciament temporal i lingüístic respecte 
de l’original. Per la nostra banda, hem d’afegir que en un altre treball (Mas, 2002) nosaltres ja 
vam deixar constància de les nostres reticències sobre aquesta teoria.  
 
Com ja hem esmentat anteriorment, han estat diversos els autors que han fet servir aquesta 
denominació de llemosí. D’entre tots aquests investigadors, volem referir-nos a les teories del 



metge J. Pomares. Cal dir, d’antuvi, que la seua publicació de 1952, amb un intent per 
realitzar una edició crítica de la consueta, és, sense cap mena de dubte, un esforç elogiable. 
Però a rengló seguit, hem d’afegir també que el gran esforç invertit en aquella obra queda 
totalment devaluat a causa de l’escàs rigor lingüístic del metge elxà. En pot ser un bon 
exemple, la seua explicació sobre l’aparició de la grafia de la y grega en el text de la consueta. 
Un fet tan simple com veure-hi una interferència gràfica de la llengua castellana, com tantes 
altres que abunden en aquest text i que es van estendre en la llengua catalana des del segle 
XVI ençà, doncs per a aquest autor l’aparició d’aquesta grafia és el símbol de l’arribada dels 
grecs en època ibèrica:  
 

no hay que olvidar que Elche fué griego (aquí dominaron los Foscenses), Elche dependió del Obispado 
de Cartagena hasta mediados del siglo XVI y, además, Elche forma el límite inferior del Reino de 
Valencia, en contacto con el de Murcia, de quien ha recibido no pocas influèncias, lingüísticas, por lo 
que quizá se usara tal y griega desde siempre y no me he atrevido a reemplazarla (118) 

 
Però, deixant a banda aquesta anècdota lingüística, ens interessa més ressaltar l’aspecte 
sociolingüístic de la seua actitud enfront de la denominació de la llengua del Misteri. Així, 
assenyalarem que J. Pomares empra el terme de llengua valenciana equivalent al de llemosí. 
Sembla una denominació que respon a la convergència entre l’antic apel·latiu de llemosí, de 
clares reminiscències cultes i literàries per a alguns autors, juntament amb el nom de 
valencià, d’ús ja popular i conegut per tots. Efectivament, aquest autor utilitza els termes de 
llemosí i valencià com a sinònims, fins i tot moltes vegades escriu els dos noms separats per 
un guionet:  llemosí-valencià. Encara creu, igual que en el segle XVIII, que el llemosí era la 
llengua del tronc d’on sorgien les altres: “allí conoceremos la evolución de la lengua 
valenciana, que junto con la catalana y la mallorquina, forman las lenguas vernáculas que se 
desarrollaron del lemosín primitivo” (1952: 115). Tot i acceptar aquest axioma del tronc 
comú, no perd l’oportunitat, però, de ressaltar l’afiliació del Misteri en un suposat valencià 
antic, diferent  del català i del balear. I és en aquesta darrera asseveració on el metge elxà 
deixa al descobert la seua ideologia. Per a ell, qualsevol denominació val si s’evita així l’ús 
del terme català en la llengua de la Festa. Els arguments per negar la identitat de la llengua 
són ja força coneguts, un dels quals és negar sempre l’origen dels repobladors cristians. Així, 
davant d’una anotació de M. Milà i Fontanals sobre la repoblació catalana d’aquestes terres 
en època medieval, J. Pomares s’apressa a afirmar que:  
 

Añadiremos aquí que aunque los primeros pobladores cristianos de Elche fueron castellanos, después 
catalanes y últimamente valencianos, en realidad los catalanes influyeron poco en la lingüística ilicitana 
en comparación con los valencianos, cuya lengua tomó aquí raigambre, perdurando en la actualidad aún 
cuando fué siempre influída por la lengua castellana, que deformó la puereza del valenciano de Elche 
(143) 

 
Amb aquests mots comprovem els desconeixements històrics i lingüístics de l’autor, però 
sembla que l’objectiu de negar la catalanitat justificava les inexactituds. Un pensament, en 
definitiva, atapeït de prejudicis de tota mena sobre la llengua pròpia. En una part de la seua 
obra, quan es planteja la possible aplicació de les normes de Castelló al text de la Festa 
il·licitana, la seua oposició la justifica així: 
 

Porque nuestra Lengua Valenciana, desde su aparición, derivándose del Lemosín, ha sido por su 
naturaleza, o por su estructura, de las lenguas que más han acusado las mínimas diferèncias regionales, 
de pueblo a pueblo. Aquí, por ejemplo, en las poblaciones valencianas de la provincia de Alicante, se 
puede conocer por sus giros lingüísticos la residencia de quien habla (119). 

 



El final de totes aquestes teories ja les coneixem. Com que el valencià no és una llengua 
normalitzada, no val la pena, per tant, tampoc normativitzar-la. Com ja endevinem, són 
sempre arguments aplicables només al català, però que no serveixen, en canvi, per al castellà. 
La llengua del Misteri, en opinió d’aquest estudiós local, no necessita cap regla de regulació 
gramatical: 
 

Creemos que frente a una obra cuyo original se pierde en los comienzos del Lemosín-valenciano y de la 
que sólo se conocen copias, sólo deben aceptarse tales reglas, por muy científicas y verídicas que ellas 
sean, en cuanto no se opongan al estilo del antiguo valenciano de Elche, existente en gran número de 
documentos de gran vetustez (119) 
 

 
2.2.3 El nom científic 
 
Finalment, afegim una tercera etapa, que comprén, sobretot, les tres darreres dècades, on 
encabim el conjunt d’obres que han utilitzat el nom de valencià sense cap intenció de negar la 
unitat lingüística, o també el nom de català, termes tots dos utilitzats i reconeguts pel món 
universitari i científic. A més, ha estat en aquest esmentat període quan, no sols s’ha fet un ús 
normalitzat del nom de la llengua, sinó que, a més a més, ha estat aquesta la llengua utilitzada 
en un bon percentatge d’investigacions sobre el Misteri. No cal afegir que el caràcter 
d’aquests estudis responen ja a un perfil de treballs de qualitat l’autoria de la majoria dels 
quals són estudiosos del món universitari. Noms com J. Fuster, J. Massip, L. Quirante, J. 
Castaño, B. Sansano, etc. serien representants d’aquest grup.  

 
2.3 El mite del bilingüisme 
 
El tercer punt de la nostra hipòtesi es refereix al bilingüisme, una conseqüència més de tot 
aquest context sociolingüístic. L’existència d’un contacte lingüístic de llengües a diferent 
nivell de prestigi social ocasiona aquest fenomen, fet que en realitat intenta reflectir la nova 
situació d’estatus lingüístic de cada llengua. Tota aquesta situació s’acompanya de la fal·làcia 
del bilingüisme, perquè en definitiva aquest procés és una altra estratagema de la llengua 
dominant per intentar capgirar la realitat sociolingüística del moment.  
 
Pel que fa a la història de les còpies de la Festa, podem esmentar dos casos concrets que 
podem encabir en aquest capítol. En primer lloc, la còpia realitzada per Claudiano F. Perpinyà 
tot just encetat el segle XVIII. Es tracta d’una còpia traduïda al castellà, amb més o menys 
fortuna literària i lingüística. La intenció era clara, traslladar el text de la consueta a la llengua 
de prestigi. D’aquesta manera, els estudiosos i públic en general ja podien acostar-se al text 
de la representació elxana també en la llengua dominant. En realitat, era com una mena 
d’adaptació del text a la situació sociolingüística d’aleshores. 
 
En segon lloc, tenim la còpia que realitzà el capellà il·licità Francisco Fuentes el 1855. En 
aquesta publicació, que porta per títol Epítome Històrico de Elche desde su fundación hasta 
la venida de la Virgen, destaquem dues característiques. Per una banda, el llibre, seguint 
també el model de G. Soler i de C. Tàrrega, introdueix, a més de la consueta, un pròleg i una 
ressenya històrica de la ciutat d’Elx, però ara ja, òbviament, tot en castellà. D’altra banda, 
quant al text de la consueta trobem la part versificada en totes dues llengües, però les 
acotacions escèniques només es transcriuen en castellà. La diferència, però, entre el text de C. 
Perpinyà i el de F. Fuentes apareix en aquesta segona traducció que exposa les estrofes en 
català i al costat una traducció literal en castellà. Però segurament hem de pensar que si 
apareix la forma en català era perquè el lector que en sabera poguera contrastar la seua versió, 



que es força diferent a l’anterior, a la qual en el seu pròleg considera que “fué bella si; pero 
no enteramente conforme al original Lemosino, por querer trasportarla con la elegancia de 
la Poesia, enteramente desterrada de esta última traducción, la cual no es otro que 
verdadera prosa”. Per això, hem de pensar que segurament l’autor es preocupava més del 
trasllat i del resultat final en la forma castellana que no pas en la còpia en català de l’original 
de 1639. 
 
La ideologia dels defensors de la panacea del bilingüisme és força coneguda en 
sociolingüística. Ja anotem que darrera d’aquestes actituds s’amaga un prejudici vers la 
llengua pròpia. Aquest fet, fins i tot, el tenim ben palesat en aquest segon traductor ja que en 
el pròleg del llibre F. Fuentes justificava la seua traducció per les raons següents: 
 

Yo compadecia á los forasteros que abandonando sus casas, bienes y hasta sus familias, se personaban 
en nuestra Insigne Parroquial Iglesia de Santa Maria á ayudarnos á solemnizar el acto que con el mayor 
entusiasmo se representa todos los años, sin poder comprender la menor de esas palabras, que cada una 
de por sí encierra un misterio 
 

Queda totalment descoberta la ideologia del traductor. Seria massa pretensiós per la nostra 
part preguntar-nos si aquest capellà es compadia igualment pels catalanoparlants no 
alfabetitzats en castellà, o si tenia la mateixa compassió davant de la situació d’inferioritat 
lingüística i social a què estaven sotmesos els que sols sabien valencià. 
 
2.4 Les conseqüències lingüístiques: el variacionisme 
 
Finalment, per acabar l’exposició de la nostra hipòtesi, assenyalarem una darrera 
conseqüència. En aquesta ocasió canviem de nivell, si abans ens referíem a factors dins de la 
macrosociolingüística, ara ens traslladem a la microsociolingüística. Dit d’una altra manera, 
esmentarem els resultats no extralingüístics sinó conseqüències produïdes sobre l’estructura 
interna de la mateixa llengua de la Festa. La qual cosa vol dir també que, si en els punts 
anteriors analitzaven l’actitud i la ideologia des d’una perspectiva sociològica, ara observem 
aquestes influències des d’una perspectiva lingüística.  
 
En el nostre treball dedicat a l’anàlisi lingüística de les consuetes ja hem deixat constància de 
la variació que hem enregistrat en les diferents còpies (Mas, 2002). Entenem en aquest punt 
com a variació totes aquelles modificacions que els copistes produeixen quan transcriuen el 
text, i que poden ser afegiments, escurçaments, modificacions, alteracions, etc., En definitiva, 
amb aquest terme ens referim ara al conjunt de totes les variacions que, conscientment o 
inconscientment, van introduir els diversos copistes en el seu text. Les raons d’aquestes 
modificacions són múltiples i més endavant les analitzarem. Però en el rerefons, sempre 
podem detectar un cert desinterés o poca consideració -si voleu- enfront de la llengua. Com a 
resultat de tot açò, canviar o alterar la grafia, la morfosintaxi o el lèxic de la consueta no tenia 
cap importància, ja que l’aspecte lingüístic d’un trasllat des d’una còpia a una altra quedava 
en un segon pla. Segurament, el nul prestigi de la llengua permetia aquestes llibertats, no 
saber si s’haguera permés en una altra llengua de prestigi. Per un altre costat, cal afegir que la 
intervenció dels copistes no alterava significativament el contingut del text, és a dir, la part 
argumental de l’obra; en canvi, pel que fa a la forma lingüística, cada copista, a partir de la 
introducció de les diferents variacions, modificacions, alteracions, etc., podem dir que crea un 
text nou, una còpia que porta el senyal de l’idiolecte de cada autor.  
 
En la següent taula exposem el nombre d’aquestes variacions. Cal advertir, però, que la taula 
només pretén demostrar el nombre de les modificacions efectuades en les diferents còpies  



respecte de la que serveix de model, per ser més conscients de la quantitat d’alteracions que 
hi hem observat. Per exemple, de la primera còpia de 1933 que féu P. Ibarra de l’original de 
G. Soler a la segona còpia de 1929, comptem amb un total de 162 variacions, tot i que L. 
Quirante (1984: 33). afirmava que el nombre d’aquestes era irrellevant. Després, veiem que 
entre la còpia de P. Ibarra de 1933 i la de C. Tàrrega les modificacions pugen a 194. Si 
analitzem les 4 còpies que segueixen el model del text del devot de 1639, comprovem unes 
variacions de 98 en la còpia de F. Fuentes, 93 en la de J. Fuentes, 182 en la producció feta per 
R. Chabàs i, finalment, 190 en la d’A. Herrera. I per acabar, la còpia presumiblement de J. 
Lozano de 1722 i l’anònima de finals del segle XVIII contenen, 23 i 128 variacions, 
respectivament, sobre la còpia utilitzada com a model de Josep Lozano de 1709. Tornem a 
insistir, totes aquestes quantitats no tenen cap significació, únicament les traiem a col·lació 
per deixar ben palés, d’alguna manera, que aquestes existeixen en un nombre que considerem 
significatives. 
 
 

 
CONSUETA 

 
COPISTA 

 

NOMBRE DE 
VARIACIONS 

1 
6 
2 
5 

P. Ibarra (1929) 
 

162 

C. Tàrrega (1751) 194 

 
 
1 
6 
3 
9 
 

F. Fuentes (1851) 
 

98 

J. Fuentes (1887) 
 

83 

A. Herrera (1896) 
 

190 

R. Chabàs (1898) 
 

182 

1 
7 
0 
7 

J. Lozano (1722) 
 

21 

Anònim (?) 
 

128 

 
 
Canviant ara a una perspectiva qualitativa, tot aquest conjunt de variacions les podem  
classificar en els tres grups següents:  
 

1) En primer lloc, les interferències, és a dir, els elements d’una llengua que 
s’incorporen en el sistema d’una altra. En aquest cas, hi trobem un important nombre 
d’interferències que procedeixen, d’una banda, del llatí, com a llengua del registre 
eclesiàstic i ben conegut per alguns copistes. D’altra banda, la majoria d’aquestes 
interferències provenen, fonamentalment, del castellà, fenomen ben lògic si tenim en 
compte el contacte lingüístic entre totes dues llengües dins d’una relació desigual 
entre llengua dominant i dominada. 
2) A continuació, tenim les adaptacions. Amb aquest terme ens referim a les 
variacions produïdes en la llengua sense seguir un altre sistema, ja que són 
modificacions que es realitzen al si del sistema lingüístic català per diverses raons. Els 
canvis diacrònics o les adaptacions al nou model dialectològic, per exemple, poden 



justificar aquestes adaptacions, les quals solen ser més freqüents en una llengua sense 
normativitzar, com la catalana. 
3) Finalment, hem reservat un petit apartat per constatar que un cert nombre 
d’aquestes modificacions tenen el seu origen, molt possiblement, en errors comesos 
pels diferents copistes. Aquests errors es poden justificar, per una part, per les 
transcripcions paleogràfiques i, per una altra, pels errors tipogràfics.  

 
 

 
Interferències 
(llatí i castellà)       
            
 
 
 
 
 

Gràfiques Señyor, Señora, petitió, gaffes, ditta, 
yglésia,  Verche, añy, santa/sancta, 
Sem/Sent/San,  puch. etc. 

Morfològiques 
 

abraça a sant Joan, qui és del tro,  etc 

Lèxiques llevar, puesto, palacio, licenciado, copla, 
valerós, iglesia,  etc. 

Adaptacions 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
Gràfiques 

exit, dexau, dient/dien, huit/güit, 
prech/preg, apelar,  redemptor/ redentor, 
Joan/ Ioan, etc. 

 
Morfològiques 

no·l me/no me’l, obri’s/obre’s, ab/en, 
la’m/la, adverteix/advertix, el image/la 
imatge, adverteix-se/ se adverteix, a 
los/als, etc. 

 
Lèxiques 

seureu/sereu, llas/llans, coltell/alfanges, 
devalla/ baixa,           

Errors 
 

Paleogràfics 
 

ploren/plorem, sentim/sentint fonc/font, 
en/em, fon/són, on/en, ab/cap, taut/tant, etc

Tipogràfics 
 

mateixex, alça’s/alca’s, me’l/m’l, etc. 

Altres 
 

rrevestir-se, honrra ab/al, vees/ver,  
eternalment/ eternament, vulgarment/ 
vulgarmente,  inpedint, acabad, etc. 

 
 
3. Conclusions 
 
Finalment, creiem que amb l’exposició d’aquests quatre factors que han evolucionat de 
manera inherent a la història de la Festa, justifiquem aquesta situació que cal considerar, 
almenys, com a anòmala dins de tots els estudis engegats al voltant d’aquesta representació 
assumpcionista medieval. No sabem si la situació sociolingüística en què ha viscut la llengua 
de la Festa des del segle XV ençà és deu també a una altra regla fatídica, com altres que 
existeixen al voltant del Misteri elxà. Però esperem que els factors socials que impossibiliten 
la normalització de la llengua desapareguen, i aquesta puga emprendre el camí de la 
recuperació. D’aquesta manera, aconseguiríem un bon futur per a la Festa d’Elx i, per 
extensió, per a tots els qui defensem la diversitat lingüística com un patrimoni més de la 
Humanitat.  
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