
MISTERI D'ELX: RITU I FESTA1

Hèctor CÀMARA I SEMPERE

Universitat d'Alacant

Vull agrair a l'organització del Seminari de Teatre i Música Medievals d'Elx i, en 

especial,  al  Dr.  Josep  Lluís  Sirera  que  m'hagen  permés  participar-hi  amb  aquesta 

discreta intervenció. Dedicar monogràficament aquest seminari, avalat amb el pas dels 

anys per la rigorositat i la serietat, al  Misteri d'Elx és una oportunitat indefugible per 

recollir els progressos en la investigació sobre aquest drama assumpcionista medieval, 

i encara més després de la desaparició definitiva de la revista Festa d'Elx el 1998. Però el 

seminari,  al meu parer, no sols ha de dedicar-se a la divulgació científica,  sinó que 

també hem d'aprofitar-lo per reflexionar entre tots  sobre el  drama il·licità i  la seua 

supervivència en l'actualitat. Dins d'aquesta reflexió s'emmarca la meua intervenció. 

La dramatúrgia medieval té les seues arrels en el ritu cristià, que en si mateix 

conforma una mena de parateatre. La  Festa  o Misteri d'Elx, drama assumpcionista de 

finals del s.  XV,  pertany a aquesta dramatúrgia en tots els seus elements:  argument, 

escenografia, iconografia, etc. Amb la qual cosa, és indubtable que la representació rep 

influències  en l'acció  dramàtica  que ens permeten relacionar-la,  encara  que siga de 

lluny, amb diversos ritus i litúrgies cristianes, com ara el d'exèquies.2 No pretenem, 

tanmateix, estudiar els elements rituals o litúrgics que han sobreviscut inserits en la 

representació. El que ens interessa ara és analitzar si podem parlar de la Festa com un 

ritu comunitari d'Elx avui dia o si, en canvi, es tracta d'un concepte fals i tòpic que ha 

generat  la pseudo-investigació  al voltant d'aquest  drama assumpcionista,  com ja va 

ocórrer amb la consideració de la Festa com a precedent de l'òpera.3 

1 Josep Lluís SIRERA (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d’octubre de 
2002 amb motiu  del  VII  Festival  de  Teatre  i  Música  Medieval  d’Elx,  Institut  Municipal  de 
Cultura, Elx, 2004, p. 63-76.
2 Enric A.  LLOBREGAT CONESA, «El cerimonial litúrgico fuente gestual de la representación de la 
Festa d'Elx», L'Arrel, 4, 1983, p. 41-57.
3 Vid. Óscar  ESPLÀ,  El Misterio de Elche (s.  XIII-XIV), Hispavox, 1961, p. 4 (llibret explicatiu de la 
grabació musical), on l'autor ja desmenteix aquest fet.
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1. EL RITU. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

El ritu, tant el religiós com el civil, el podríem definir com un comportament 

cultural  i,  per  tant,  formal,  repetitiu,  adquirit  i  codificat,  que  té  una  significació 

simbòlica.4 Aquesta definició pot resultar un poc difusa per aquest caràcter tan sintètic 

i  abastracte  amb  què  la  investigació  antropològica  dota  les  difinicions  per  tal 

d'englobar un món molt divers i complex. És necessari, doncs, que especifiquem tot el 

possible aquests elements que caracteritzen els ritus.5

En primer lloc, el ritu és un acte simbòlic. La seua lògica no és racional-utilitària 

sinó simbòlica ja que el sentit d'un ritu es refereix a tot allò que trascendeix la realitat 

física, allò numinós, fora de les regles naturals i humanes, es tracta, al cap i a la fi, 

d'una relació entre la comunitat i la divinitat, que és representada mitjançant el símbol. 

Per aquest mateix motiu, el ritu esdevé un acte de caràcter obligatori o necessari, és a 

dir,  la no realització pot provocar conseqüències funestes  per a la  comunitat.  Però, 

alhora, el ritu és un acte eficaç ja que els que participen en ell cerquen benefecis per a 

les seues necessitats físiques i espirituals. A més a més, és una pràctica no instintiva 

que és  apresa  i  trasmesa  entre  els  individus que participen d'una mateixa  tradició 

cultural. Podem dir, en definitiva, que hi ha una relació intensa entre la comunitat i la 

divinitat: no practicar el ritu pot suposar el «malestar» de la divinat i la pèrdua de les 

«mercès» per part del grup.

Com a acte cultural, el ritu és un acte normativitzat o codificat, mai s'improvisa, 

supeditat a un control social sobre qualsevol canvi que modifique la seua celebració, 

cosa que no vol  dir que al  llarg del temps no es vagen introduint  canvis.  Aquesta 

normativització  permet  que  el  ritu  siga  un  acte  reiteratiu,  és  a  dir,  es  celebra 

constantment sota unes mateixes circumstàncies de lloc, temps, objectes i situacions, 

amb  la  qual  cosa,  són  esperats  i  privisibles  però,  com  diu  Briones  «el  ser  actos 

conocidos no merma su interés, que no reside en la novedad o lo desconocido sino en 

4 Rafael BRIONES, «Creencias, ideologías y valores», en AGUIRRE BAZTÁN, Ángel (coord.), Cultura e  
identidad  cultural,  Bardenas,  Bercelona,  1997,  p.  180-181;  Jean  CAZENEUVE,  Sociología  del  rito, 
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1971, p. 17.
5 R. BRIONES, op. cit., p. 181-182.
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la serie de emociones y experiencias que el ritual procura a los individuos».6 Açò té 

molt a veure amb com els il·licitans han experimentat i vsicut tradicionalment la Festa.

Per últim, el ritu té un caràcter social molt important, és un acte implicatiu on 

totes les persones, els oficiants, els organitzadors i el poble, participen d'una o altra 

manera en l'acció (actuant, col·laborant, emocionant-se). A més a més, el ritu per a la 

seua validesa i continuitat necessita de l'aixopluc de la comunitat sencera.

Amb açò considerem que n'hi haurà prou per fer-se una idea bastant concreta 

del que pot suposar la pràctica d'un ritu qualsevol. Ara hem de comprobar si realment 

el Misteri d'Elx adopta aquestes característiques per poder considerar-lo un ritu.

1.1. Ritu, festa i teatre

Abans d'intentar definir la Festa com un ritu, pot ser interesssant destacar  que 

al  voltant  del  concepte  de  ritu  es  barregen  elements  relacionats  amb  la  festa 

comunitària i el teatre. No oblidem que la festa és el temps i l'espai especial, fora de la 

realitat  quotidiana,  on  se  celebren  els  ritus  i  que  el  teatre  europeu  medieval,  on 

s'emmarca el Misteri d'Elx, té el seu origen en els ritus cristians (de la mateixa manera 

que el teatre grec tenia el seu origen en espectacles rituals que se celebraven en festes 

determinades del calendari agrícola).7 És normal, doncs, que entre aquests tres termes 

(ritu-festa-teatre) siga difícil  posar uns límits clars i es barregen els elements fins al 

punt de confondre'ls en certs contextos.

El teatre medieval va nàixer a partir de la celebració del ritu fonamental del 

cristianisme:  la  missa,  que  podríem  definir-la  com  la  «representació  simbòlica  i 

evocació  incruenta  del  sacrifici  màxim,  de  l'Home-Déu».8 Aquest  ritu  és  una  mena 

d'evocació teatral primigènia al voltant de la qual nasqueren un conjunt de cerimònies 

que desembocaren en l'aparició de les primeres formes teatrals europees. Les festivitats 

més  importants  del  calendari  cristià,  com  el  Nadal,  la  Pasqua  o  l'Assumpció, 

necessitaven celebrar-se amb cert esplendor i fou aquest el context on aparegueren les 

6 Ibidem.
7 Francisco  RODRIGUEZ ADRADOS ,  Fiesta, comedia y tragedia, Alianza, Madrid,1983, p. 85-99  i 363-
373. Seria interessant comparar l'origen del teatre grec amb el del teatre medieval ja que es 
tracta de dos fets amb moltes semblances.
8 Francesc MASSIP I BONET «Església i teatre. De la litúrgia al drama: un viatge d'anada i tornada», 
Festa d'Elx, 47, 1995, p. 90.
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primeres representacions «dramatitzades», que consistien en actes inserits en la pròpia 

litúrgia del dia.  Amb el  pas del temps,  ja  als  segles  XIV i  XV,  es  desenvoluparen els 

drames religiosos,  que aprofitaren elements  d'aquestes  primeres «dramatitzacions».9 

Amb  açò  es  demostra  clarament  les  interrelacions  entre  ritu,  teatre  i  festa  de  què 

parlaven en el context on s'emmarca el Misteri d'Elx. Tanmateix, hem d'aclarir que els 

drames religiosos medievals ja no tenien aqueix marcat caràcter litúrgic i ritual, sinó 

que esdevenien representacions escèniques que solemnitzaven o festejaven la diada.

2. EL RITU I LA FESTA D'ELX

Després  d'haver  definit  el  concepte  de  «ritu»  a  partir  dels  elements  que  el 

conformen, comprovem si avui dia el  Misteri d'Elx pot ser considerat un ritu, amb la 

qual cosa intentem aplicar les característiques del ritu al drama elxà.

En  primer  lloc,  la  Festa pot  ser  considerada  un  acte  simbòlic  ja  que  és  la 

representació, emmarcada dins de la festa agrària, del cicle de la terra, del seu descans 

natural al  llarg del  mes d'agost,  de la  seua «dormició» i  de la  seua «ressurrecció», 

simbolitzat en el trànsit i l'assumpció de la Mare de Déu, que, com a festa cristiana, 

substituí  altres  festes  de  comunitats  anteriors  que celebraven el  repós  de  la  terra  i 

esperaven el moment de la verema després de la collita dels cereals.10 Potser, però, açò 

fa més referència al sentit que té la festivitat del dia en què se celebra el  Misteri d'Elx 

que a la pròpia representació, tanmateix, el drama participa del sentit de la festivitat de 

l'Assumpció. Per altra banda, la Festa esdevé el cordó umbilical entre els il·licitans i la 

divinitat, representada en la devoció a la seua patrona, actriu principal del drama, i en 

la celebració d'una representació que llengendàriament va ser directament tramesa per 

la  divinitat  als  il·licitans,  amb  l'obligació  de  representar-la,  com  bé  ens  indica  la 

llegenda de la Vinguda de la Mare de Déu. 

La necessitat i l'obligatorietat també caracteritzen la  Festa. No oblidem, encara 

que després en parlarem més detingudament, que una de les causes explícites que es 

van esgrimir per part del Consell municipal el 1609 en el moment de fer-se càrrec de 

9 Per a tenir una visió global de la dramatúrgia medieval vid. F. MASSIP I BONET, op. cit.
10 Aureli ARGEMÍ, «El Misteri d'Elx en el context del culte cristià», en Alfons LLORENÇ (coord.) Món 
i Misteri de la Festa d'Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1986, p. 80. 
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l'organització i protecció de la Festa va ser que per no haver-se fet durant alguns anys, 

per dol i per manca de diners, les pedregades destrossaren els camps. Aquesta creença, 

que avui dia no té cap significança,  va ser el  motiu que permeté la continuitat i  la 

consolidació del caràcter obligatiu de la Festa fins a la actualitat.

A banda dels beneficis històrics per a la comunitat, com ara el d'allunyar els 

desastres naturals, és destacable el benefici individual que, encara avui dia, provoca la 

devoció cap a alguns elements que han participat en la Festa, com pot ser l'oripell o les 

palmetes de la palma de Sant Joan.11 Per tant, podem parlar, encara que amb reserves, 

d'eficàcia  en  la  celebració  del  drama  assumpcionista.  Amb  reserves  perquè  en 

l'actualitat la Festa no té cap sentit explícit d'eficàcia comunitària, com si ho pot tenir, 

per exemple, la  Trencà del Guió en Setmana Santa.12 L'eficàcia és de tipus individual, 

segons la devoció o la fe que hom tinga, cosa completament normal en una societat 

laica.  Tanmateix,  pensem que hi existeix una eficàcia comunitària que passa moltes 

vegades inadvertida: la Festa és un element de cohesió social, amb el qual el poble d'Elx 

reafirma la identitat i els lligams comunitaris. 

El  Misteri  d'Elx és  un acte  codificat  i  bona mostra d'això és la funció de les 

consuetes, l'aparició d'una tradició oscurantista que no ha permés la difusió del text i 

de la música13 i la creació a mitjans d'aquest segle del càrrec de mestre de cerimònies, 

no per dirigir l'escena, sinó per vigilar que la representació es realitze d'acord amb els 

textos històrics i amb la tradició. Cal advertir que en aquests darrers deu anys s'han 

permés canvis des de l'organització que s'oposen a la tradició (com el nou sistema de 

subjeció del Cel o la nova indumèntaria) que contradiuen aquesta característica i que 

s'emmarquen en la situació actual d'ambigüitat i decontextualització en què es troba la 

Festa, i de la qual en parlarem més endavant.

11 És  creença  popular  que  qui  recull  oripell  (paperets  daurats  que  llancen  els  personatges 
celestials quan apareixen en escena o els tramoistes des de la bastida del cel quan coronen a la 
Mare de Déu) no mor de mort violenta, tal com li va ocórrer a Maria. Les palmetes que Sant 
Joan arranca de la palma són guardades pels fidels com una mena de relíquies.
12 La Trencà del Guió és una celebració que té lloc el Divendres Sant i consisteix, com el propi 
nom indica, en trencar una guió davant del tron de la Mare de Déu dels Dolors amb la intenció 
de tenir un bon any al Camp d'Elx.
13 En  aquest  mateix  seminari  el  professor  Biel  Sansano  ha  demostrat  que  aquest  concepte, 
acunyat per José Pomares Perlasia (La «Festa» o Misterio de Elche, Graf. Marsà, Barcelona, 1957. p. 
15-16), no és del tot correcte, almenys al llarg del segle XIX, per la quantitat de còpies del text 
que es feren.
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La  Festa també és un acte reiteratiu ja que es realitza en una data, el 14 i 15 

d'agost,  en un lloc, l'església de Santa Maria d'Elx, i en una situació, la festivitat de 

l'Assumpció, concretes. Només amb aquestes condicions podem reconèixer la Festa, la 

resta (assaigs generals i representacions extraordinàries) els podríem considerar una 

mena  de  falsejaments.  Aquesta  idea  la  podem observar  molt  bé  entre  la  gent  que 

participa en la representació: els mateixos cantors, per exemple, diferencien clarament 

entre  la  representació  emmarcada  dins  del  cicle  tradicional  d'agost  i  la  resta 

d'«actuacions», és a dir, distingeixen entre actuar (mentida) i viure o ésser (veritat), 

entre fer un paper i sentir-se un personatge concret. En canvi, el poble cada dia està 

més confós i, a vegades, no sap distingir entre l'entitat que té la representació dels dies 

14 i 15 i un assaig, però això pensem que també és part del moment que està travessant 

la Festa.

Per últim, podem considerar que el Misteri d'Elx és un esdeveniment implicatiu 

on el poble que la viu és tan important com el cantor que la representa. L'assumpció i 

la coronació de la Marededéu són sentides i viscudes com a «reals» pels assistents, no 

com un simple argument d'una representació teatral. A açò ajuden les característiques 

escèniques de la dramatúrgia medieval, on s'involucra l'espectador en la representació 

a través de diversos elements,  com ara l'espai,  que a la mateixa vegada és  trobat i 

integrat,  és  a  dir,  un espai  que no té  una funció teatral,  com pot ser  una església, 

s'utilitza per aquest fi i els escenaris s'articulen dintre de l'espai de tal manera que entre 

els espectadors i l'escenari no hi ha una separació clara, l'escenari es barreja amb els 

espectadors.14

Podem concloure,  després d'haver aplicat a la  Festa d'Elx les  característiques 

dels ritus, que el drama assumpcionista il·licità pot considerar-se, en línies generals, un 

ritu, encara que alguns dels seus elements no s'ajusten del tot al concepte antropològic. 

Açò  no és  gens  estrany tenint  en  compte,  com ja  hem dit  adès,  que  els  conceptes 

d'aquesta disciplina són, en molts casos, abstraccions que no sempre abracen tant com 

voldrien la complexitat de la realitat i que la Festa es troba en l'actualitat en una situació 

especial en què s'estan modificant i, fins i tot, substituint molts dels elements genuïns i 

característics de la seua tradició.

14 F. MASSIP I BONET, «Teatre i festa en el Misteri d'Elx», Festa d'Elx, 40, 1988, p. 67.
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Per acabar amb açò, és interessant comentar que entre els diferents tipus de 

ritu15 trobem aquells que pretenen un control sobre els fenòmens sobrenaturals a través 

de les interdiccions i la màgia i aquells en què s'expressa la consagració de la humanitat 

davant de la divinitat. La Festa d'Elx la situaríem, sens dubte, entre els segons com a un 

ritu commemoratiu, és a dir, recrea l'atmòsfera sagrada mitjançant la representació de 

mites al llarg d'una cerimònia complexa i espectacular.

3. LA RITUALITZACIÓ DE LA FESTA D'ELX 

La  Festa com  a  ritu  té  una  funció  característica  essencial,  per  sobre  de  la 

comunicació simbòlica ente els il·lictans i la divinitat, que és la funció social, aquella en 

què el ritu esdevé l'element cohesionador i integrador de la comunitat, l'element que 

reactualitza la  comunitat  any rere any mitjançant  la seua celebració,  considerada la 

identitat del poble, és a dir, allò que li dóna sentit. Massip sintetitza açò que comentem 

explicant que el Misteri d'Elx, com a festa medieval es tracta d'un

ritu tradicional de tot un poble, en què actors i espectadors convergeixen en uns 
mateixos interessos i en la confirmació anual dels seus lligams socials i religiosos

i continua més endavant dient que:

les societats necessiten de la festa i del joc per tal de disgregar-se, per reconèixer-se, 
per  reintegrar-se  i  renovar-se.  La festa funciona com una espècie  de teràpia de 
grup, trencant la quotidianitat i regenerant les energies de la comunitat.16 

En  què  moment  aquest  drama  assumpcionista  es  transforma  en  un  ritu 

comunitari i identificador del poble il·licità? Quan es va originar, en un moment encara 

desconegut entre el darrer quart del segle XV i principis del XVI, es tractava només d'una 

representació dramàtica que commemorava una diada important del calendari cristià, 

com és  l'Assumpció  de  Maria,  que  estava  organitzada per  les  famílies  de  la  petita 

noblesa  local.  Aquesta  Festa primerenca,  que  s'originava  en  el  context  de  la 

dramatúrgia  medieval,  tindria  una  finalitat  de  celebració  religiosa,  amb  elements 

pedagògics i propagandístics, expressada mitjançant una plàstica escènica atractiva.17

15 J. CAZENEUVE, op. cit., p. 30.
16 F. MASSIP I BONET, op. cit., p. 71.
17 Cfr. F. MASSIP I BONET, «Enroc de dama. Història, funció i pervivència de la Festa d'Elx», Actes  
del Nové Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de  
1991), PAM, Barcelona, 1993, p. 405.
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Pensem que és al llarg del segle XVI que la Festa de Nostra Senyora de l'Assumpció, 

simple  representació  dramàtica  commemorativa  de  la  festivitat  del  15  d'agost, 

comparable  a  altres  celebracionss  religioses  locals  de  l'època,  com  la  processó  del 

Corpus, passà a ser La Festa d'Elx, és a dir, la festivitat per excel·lència de la vila d'Elx, 

l'element identificador i  cohesionador de la comunitat  il·licitana.  Podem resseguir a 

través de diferents indicis aquesta transformació.

El  nom.  Durant  el  segle  XVI aquest  drama  assumpcionista  és  congeut  en  la 

diversa documentació conservada com la «Festa de la santa Assumció» (1530) o «Festa 

de la Assumpció de la gloriosa verge Maria» (1573). Amb el traspàs de l'organització de 

la  Confraria  de  Nostra  Senyora  de  l'Assumpció  (formada  per  l'esmentada  petita 

noblesa local) al Consell municipal (1609) cada vegada més aquest drama fou conegut 

simplement com la Festa d'Elx, per tant, com la festivitat principal de la vil·la elxana.

La fixació. Sobre la representació original, al llarg del segle XVI, s'introduïren un 

conjunt  de  modificacions  musicals  i  textuals  (potser  també  escèniques)  que  els 

investigadors  han  denominat  «reforma  polifònica».  D'aquesta  reforma  coneixem  la 

participació de tres músics: un tal Ribera, que hom associa amb un cantor de la capella 

pontifícia entre els anys 1513 i 1523; el canonge Joan Ginés Pérez (1548-1612?) i Lluís 

Vich, el primer mestre de capella de què tenim notícia documental (1562-1594). A partir 

del segle  XVII, amb l'assumpció d'aquest drama com a festivitat per excel·lència d'Elx 

per part del Consell, la Festa començà a fixar-se (d'aquí el valor de la transmissió de les 

consuetes), cosa que es relacionaria amb la codificació normal que comporta tot ritu. 

Possiblement aquesta siga una de les causes que provocà el rebuig de la reforma que 

proposà  Joan  Baptista  Comes  (1582?-1643)  a  començaments  del  segle  XVII per  a  la 

Coronació.

La  vinculació  amb  el  destí  de  la  comunitat.  En  el  moment  que  el  Consell 

municipal es proposa fer-se càrrec de l'organització de la  Festa d'Elx addueix, entre 

altres  raons,  com  a  causa  per  a  aquesta  decisió  uns  desastres  naturals  que  es 

relacionaren  amb  deixar  de  representar  aquest  drama  durant  alguns  anys.  Diu  el 

cabildo de l'11 de març del 1609:

se ha procurat en prengués de la Festa lo Concell, perque ademés de lo desus dit, 
es gran devotió la que aquesta vila y particulars d'ella tenen a la dita Festa, de tal 
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manera que se ha vist que dos anys que·s dexà de fer la dita Festa, la una per la 
mort del Ilustrísim Senyor don Bernardino de Càrdenas, marqués de la present 
vila, y l'altra per la mort del Sereníssim príncep Don Carlos, fill del cathòlich Rey 
Don Phelip segon, Rey nostre senyor, que Santa Glòria ajen,  apedregà y caigué 
molta pedra en lo terme de la present vila, de tal manera que durà molts anys, que 
lo abres y pins no pogueren tornar a cobrar lo que havien perdut y se'n secaren 
molts [...].18

D'aquesta manera, amb la representació de la Festa s'assegurava el favor diví, sobretot 

en  allò  que  es  refereix  a  l'agricultura,  que,  no oblidem,  era  el  pilar  econòmic  més 

important de l'època. El benestar i la felicitat dels il·licitans, doncs, estava supeditada, a 

partir d'aqueixos moments, a la celebració de la Festa, que esdevenia un acte obligatori i 

reiteratiu.

La protecció municipal. Com diem, l'11 de març del 1609 el Consell municipal 

pren l'acord de fer-se càrrec de l'organització i representació de la Festa d'Elx:

Item lo dit Consell, per quant la Festa de Nostra Senyora de la Asumtió que cascun 
any se  fa  e  selebra  en  aquesta  vila  ab  tanta  solemnitat  y  aplauso  que·s  té  per 
patrona de dita vila, y aquella anàs algun tant en deminutió per los grans gastos 
que ab si porta y de la confraria se tragués molt poca cosa, per lo qual no·s trobava 
que volguen ocupar lo càrrech de Majordom de dita confraria, per lo qual, y an 
hagut gran altercations que s'esperava que dita festa se havia de dexar de fer, lo 
que no seria rahó ni convenient, si és que ab tot fervor se continue aquella, per ser 
com es una festa tan principal  y antigua, y que tots nostres majors y pasats an 
procurat ab totes veres festejar y solemnisar aquella, y per ser axí mateix la patrona 
de aquesta vila se ha procurat en prengués de la Festa lo Concell [...].19

A causa de la manca de diners de la Confraria de Nostra Senyora de l'Assumpció per a 

organitzar la Festa, el Consell decideix prendre-la al seu càrrec per la gran importància 

que per al poble d'Elx ha assolit aquest drama. Si no haguera tingut aquesta situació de 

trascendència  en  el  si  de  la  comunitat  il·licitana,  reconeguda  pel  Consell  i 

promocionada des d'aquest,  podria haver desaparegut, com van desaparéixer tantes 

altres representacions per desídia i manca de diners. Massip ho diu clarament quan es 

refereix al patrocini municipal:

aquest propòsit  obstinat d'eregir el  drama en símbol viu de la comunitat,  és,  al 
nostre  entendre,  el  motiu  essencial  de  la  seua  supervivència.  Si  tantes  altres 
representacions  religioses  europees  no  tingueren  continuïtat  fou  per  manca  de 

18 AME, Cabildo de l'11 de març de 1609,  apud J.  CASTAÑO GARCIA,  La Imagen de la Virgen de la  
Asunción patrona de Elche,  Caja de Ahorros Provincial  de Alicante-Patronat del Misteri d'Elx, 
Alacant, 1991, p. 71-72
19 Ibidem.
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tenacitat, car tots els entrebancs que les feren desaparèixer també existiren a Elx 
[...]20

La creació d'una mitologia. És evident la relació entre el ritu i el mite (en moltes 

ocasions el ritu és la representació del mite). Dins dels ritus commemoratius, on hem 

inclos  la  Festa,  és  importrant  el  paper  del  mite,  sobretot,  el  mite  de  fundació,  on 

s'explica els moments en què va nàixer la comunitat que celebra el ritu. L'argument del 

Misteri d'Elx no té res a veure amb la representació d'un mite de fundació, però sí que 

hi està relacionat. Pocs anys després de l'acord municipal esmentat ens trobem amb 

l'aparició en dues obres, amb funcions ben diferents, de dos contalles que relacionen 

l'origen  de  la  Festa amb  l'origen  de  la  comunitat  cristiana  il·licitana.  En  l'obra  de 

Cristòfol Sanz Recopilación en que se da quenta de las cosas ancí antiguas como modernas de  

la ínclita villa de Elche... (1621) es diu

Su antigüedad no se sabe de que año datará: porque he sido curioso de saberlo de 
viejos  y  mayores  y  no  han  sabido  darme  razón.  Entiendo  que  los  primeros 
pobladores del Infante D. Manuel, año 1276, la debieron festejar [...]21

Aquesta obra de Sanz tenia una funció d'exaltació al senyor castellà d'Elx, cosa que 

explica la vinculació de l'origen de la comunitat il·licitana als pobladors castellans de 

Don Manuel. L'altra obra on s'explica l'origen de la Festa és el Llibre de la Festa de Nostra  

Senyora de la Sumtió ditta vulgarment la Festa de la Vila d'Elig que escriu Gaspar Soler 

Chacon, personatge vinculat al Consell municipal, en el 1625, que diu

La  festivitat  de  la  Sumptió  de  Nostra  Señora  ay  traditió  que  els  primers  que 
poblaren a Elig que fonch guañada per lo señor rey Don Jaume any mil dossents 
sixanta çinch a quinçe de agost dia de Nostra Señora de la Sumptió y en lo any 
aprés següent la comensaren a fer y çelebrar a catorçe y quinçe de agost per tan 
memorable victòria y en tan dichós dia haver-se guañat ditta vila.22

En el primer quart del segle XVII apareixen, doncs, dues notícies de caire llegendari que 

vinculen la representació de la Festa amb l'origen del poble (cristià) d'Elx, contat en uns 

relats transmessos pel poble i la «historiografia» de l'època. Parem esment en la figura 

de Jaume I, que tradicionalment ha estat considerat el gran «heroi», en un sentit mític 

20 F. MASSIP I BONET, op. cit., p. 405.
21 Cristòfol  SANZ,  Recopilación en que se da quenta de las cosas ancí antiguas como modernas de la  
ínclita villa de Elche (1621), publicat sota el títol d'Excelencias de la Villa de Elche, a càrrec de Juan 
Gómez Brufal, Ajuntament d'Elx, Elx, 1954, p. 116-119.
22 Pere IBARRA RUIZ, El Tránsito y la Asunción de la Virgen, Tipografia Agulló, Elx, [1933], p. 25. 
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(és a dir, un home per sobre de la resta de mortals, d'ascendència gairebé divina), de 

l'expansió de la Corona Catalanoaragonesa i de la conquesta del territori als infidels. 

Qui si no podria haver promocionat la creació de la Festa? Cap a finals d'aquest mateix 

segle apareixerà un altre relat,  mític,  en tot el seu sentit:  la Vinguda de la Mare de 

Déu.23 Conta la tradició que la consueta del Misteri d'Elx aparegué juntament amb una 

imatge de la Mare de Déu en una arca que arribà a la platja del Tamarit,a la propera 

localitat de Santa Pola, el 1370. La  Festa deixava de ser una obra humana que, en el 

fons, commemorava la conquesta cristiana, el moment d'origen de la comunitat, per 

esdevenir una obra d'origen diví que fa d'Elx una mena de poble elegit per Déu per 

celebrar l'Assumpció de Maria.  

L'ocultisme.  D'aquesta  actitud  destaca  l'interés  de  preservar  la  Festa  de 

qualsevol alteració per part del Consell municipal, d'aquí el zel en  la transmissió del 

text  i  la música.  En el fons,  es tracta de defendre inalterable tot allò que conforma 

l'element identitari que anualment confirma els lligams socials del poble d'Elx.

Els anys en què la  Festa d'Elx  arrelà amb força com a ritu cohesionador de la 

comunitat il·licitana s'estendrien entre els segles XVII i XVIII, que és el moment de major 

esplendor  escènica  i  musical  de  la  representació,  és  a  dir,  el  moment  de  major 

recolzament per part del poble i del poder públic municipal. Amb l'eliminació de la 

judiada a finals del  XVIII per part del bisbe Josep Tormo i de la capella de músics per 

part del nou Ajuntament liberal el 1835 començà una decadència escènica. En canvi, els 

vincles amb la comunitat continuaren encara forts ja que el mateix poble d'Elx es va fer 

càrrec de la interpretació. Tanmateix, la desaparició del recolzament econòmic per part 

del poder municipal liberal  féu que poc a poc la  Festa perdera pes com a festivitat 

davant d'altres que se celebraven en la ciutat, com ara la de la Vinguda de la Mare de 

Déu, que esdevé en el segle XIX la gran festa del poble d'Elx.

Després de llargs anys de lluita per tal de restaurar l'esplendor perduda de la 

Festa, encapçalada per l'erudit Pere Ibarra, el 1924 Óscar Esplà, sota la direcció de la 

Junta Restauradora de la Festa, intervé restaurant la partitura del drama i incorporant 

de  nou  l'escena  de  la  judiada.  Però  també  s'encarregà  d'introduir  el  primer  assaig 
23 Vid. J. CASTAÑO GARCIA, «La tradició de la "Vinguda" de la Mare de Déu, origen llegendari de la 
Festa o Misteri d'Elx», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/ XXXVIII. Homenatge Arthur Terry  
2, PAM, Barcelona, 1999, p. 5-26.
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general el dia 13 d'agost. A partir d'aquest moment es consagra la introduicció d'uns 

nous valors que ja des de finals del segle XIX estaven apropant-se a la Festa. Com diu J. 

Castaño:

Molt possiblement, ens trobem davant un moment decissiu en la vida del Misteri. 
Un moment on es planteja una alternativa irreversible que marcarà d'una manera 
definitiva  el futur de la representació.  Una alternativa que,  és cert,  no naix ara 
mateix, sinó que comença a prendre cos fa uns setanta anys, pràcticament a partir 
de la restauració de l'obra en l'any 1924. En aqueixa època la població estava ja 
immergida en un procés  d'industrialització i  de creixement ràpid i  descontrolat 
que continuarà al llarg de tot el segle. En aqueix procés, es va perdent també, a poc 
a poc, l'esperit comunitari i s'obliden, almenys, en part les arrels de la població [...] 
l'esmentat dilema podria resumir-se dient que cal que decidim definitivament si 
podem conservar el Misteri com a festa tradicional i comunitària del poble d'Elx, 
representativa de la nostra cultura, o si, pel contrari hem de treballar en el sentit de 
mantenir una peça de museu, amb un pur interés arqueològic.24

Al llarg del segle XX ha aparegut un procés de desvinculació entre el poble d'Elx 

i la Festa. No sols aquesta situació està provocada per la important industrialització que 

ha sofert la ciutat i per la immigració que ha arribat, també hem de veure les causes en 

la  constant  descontextualització  a  què  els  poders  públics  han  codemnat  la  Festa.25 

L'extraordinària  excepcionalitat  del  Misteri  d'Elx per ser  l'ùnica resta  viva de teatre 

medieval i, conseqüentment, la seua exposició pública sense mesura ni seny com rara  

avis al  turisme i  a  l'interés  «cultural»,  de tal  manera que s'ha posat  més èmfasi  en 

promocionar-la que en conservar els lligams amb la comunitat il·licitana i en difondre-

la com a element cohesionador i identificatiu, ha provocat que la Festa es trobe avui en 

dia  en  aqueix  dilema  que  planteja  Castaño.  Entenem  la  descontextualització  com 

l'alienació de la Festa del poble d'Elx i açò ha estat possible gràcies a la multiplicació de 

representacions  al  llarg  de  l'any  fora  del  cicle  tradicional,  a  la  difusió  només 

turísticocultural, als interesos político-econòmics, a l'augment de l'espectacularitat amb 

canvis  d'elements  propis  de  la  representació,  al  tractament  dels  mitjans  de 

comunicació, etc. És a dir, la conversió de la  Festa  en una mercaderia, en un element 

deslligat de la comunitat. Gaspar Jaén ho va dir també en una intervenció en aquest 

mateix seminari:

24 J. CASTAÑO I GARCIA, «Present i futur de la Festa d'Elx», Actes del Nové Col·loqui Internacional de  
Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), PAM, Barcelona, p. 393.
25 Vid. Hèctor CÀMARA I SEMPERE, «Reflexions sobre l'estat actual de la Festa», Revista Valenciana de  
Folclore, 2, Alacant, 2002, p. 10-17.
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Totes  aquestes  novetats,  canvis  i  noves  situacions  històriques  em  porten  a  la 
conclusió que cal que ens plantegem de manera col·lectiva quina és la Festa que 
volem. Perquè al meu parer hi ha dues alternatives:  o mantenir la Festa com a 
quelcom propi de la ciutat, entenent que la Festa d'Elx ha de seguir sent la Festa 
d'Elx, ço és, una festa que fa el nostre poble en honor a la seua Verge Assumpta 
cada 14 i 15 d'agost i, per tant, i en tal sentit de dimensió festiva, una festa on tot el 
poble s'ha de veure com a part, s'ha de reconéixer. O bé fer un espectacle més aviat 
folclòric destinat sobretot als visitants i subjecte per tant a les modes o canvis que 
calga, i consegüentment, en tant que obra de teatre, subjecta a les repeticions que 
calga al llarg de l'any.26

4. CONCLUSIÓ

És convenient que sintetitzem tot el que hem comentat. Ens hem plantejat si la 

Festa o  Misteri  d'Elx,  drama  tardomedieval  de  temàtica  assumpcionista  que  ha 

sobreviscut fins a la actualitat, es tractava d'un ritu commemoratiu i comunitari o si, 

pel contrari, açò es tractava d'un tòpic més. Hem comprovat, després d'analitzar des 

d'una perspectiva antropològica molts dels seus elements, que la Festa, com a festa gran 

d'Elx,  pot  considerar-se  un  ritu  que  té  com  a  funcions  cohesionar  i  identificar  la 

comunitat il·licitana i reactualitzar els lligams socials. Aquesta consideració de la Festa  

per part dels propis il·licitans no nasqué amb la representació, sinó que va aparéixer 

després d'un procés,  que s'estengué sobretot al  llarg dels segles  XVI i  XVII,  en què es 

transformà un drama que commemorava una festivitat del calendari cristià en un ritu 

amb el qual el poble d'Elx es reconeixia. La funció de ritu comunitari de la Festa ens ha 

arribat fins avui dia, però diverses transformacions econòmiques i socials que ha patit 

Elx al llarg del segle  XX han provocat que es trobe davant d'un dilema que, de forma 

resumida, podem plantejar de la següent manera: el Misteri d'Elx, espectacle o festa?
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