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1. PREFACI: DE L’ESPECTADOR DEVOT A L’INTEL·LECTUAL

La  Festa o  Misteri  d’Elx,  drama  religiós  de  finals  del  segle  XV de  temàtica 

assumpcionista que es representa cada any el 14 i el 15 d’agost a l’església de Santa 

Maria d’aquesta ciutat del migdia valencià, és una mostra excepcional de l’antic teatre 

medieval,  que  tanta  fortuna  tingué  en  les  terres  de  parla  catalana.  Aquesta 

excepcionalitat  li  ve donada, a banda de per la seua acurada i  sorprenent posada en 

escena ―veritable corpus escenogràfic medieval― i per la mestria entre culta i popular 

dels seus cants, per tractar-se de l’única mostra de drama religiós medieval que s’ha 

conservat  ininterrompudament  fins  avui  dia.  Aquest fet  ha despertat  la  curiositat  de 

moltes  persones,  que  han  volgut  apropar-se  fins  a  Elx  per  conéixer  aquesta 

representació,  i  ha provocat  que institucions  de tota  mena reconeguen aquest  esforç 

col·lectiu dels il·licitans. Aquesta curiositat també ha estat al darrere de la conversió de 

la Festa en un espectacle cada vegada més influït pel turisme cultural de masses.1

Encara que això siga cert, no vol dir que l’arribada de visitants forans per veure 

la  representació  s’inicie  amb  el  boom turístic  que  provocà  l’aperturisme  del  règim 

franquista  als  anys  seixanta.  Ja de molt  abans,  la  Festa havia  despertat  l’atenció  de 

persones  d’altres  poblacions  properes  que  s’acostaven  fins  a  Elx  per  gaudir-ne.  En 

aquest  sentit,  hi  ha  alguns  exemples  curiosos  que  confirmen  aquesta  presència  de 

visitants des d’antic, com el que explica Gaspar Soler Chacon en la còpia que féu de la 

consueta de la representació el 1625

Conta’s per cossa molt serta y averiguada veritat que anys passats vingueren, entre altres, 
dos forasters a la festa de Nostra Senyora y, sent la u d’ells més devot, procurà aver una 
fulla de la palma de Nostra Senyora, y se la va posar entre lo forro del gipó que portava ab 
si. Succehí qu·estan en lo camý que anaven a sa terra es va moure tan gran tempestat de 
trons y rellams que atemorisava a tots, fonch voluntat divina que caygués un llam sobre u 
dels dos, y el que tenia la palma quedàs lliure y a l’altre el matà [...]. (Ibarra: 1933, 22)

D’aquest  miracle  podem  extraure  almenys  dues  idees:  que  aquests  dos 

personatges no eren els únics forasters que assistiren a la  Festa aquell any, el text diu 

clarament  que «vingueren,  entre  altres»;  i  que l’autor  no se  sorprén gaire  d’aquesta 

1 Per a una anàlisi més aprofundida d’aquest procés  vid. Càmara 2007. Aprofitem algunes de les idees 
d’aquest article per a aquest apartat.



presència de gent forana, fet que vol dir que ja era una pràctica comuna. Però aquest no 

fou l’únic miracle relacionat amb forasters, l’any 1727 un espectador d’Ibi caigué des 

d’una cornisa de l’església de Santa Maria sobre altres dos, un de Cantavella i l’altre de 

Sant Joan d’Alacant, però, malgrat el terrible accident, cap dels tres es ferí de gravetat i 

es  recuperaren  en  pocs  dies,  per  a  sorpresa  de  les  persones  que  en  tenien  cura  a 

l’hospital  de  la  vila.2 Aquests  relats,  mig  verídics  mig  meravellosos,  confirmen  la 

presència de gent provinent d’altres poblacions per veure la Festa des d’antic. Fins i tot, 

la quantitat de persones que hi arribaven féu que l’ajuntament condicionara a finals del 

segle XIX els horts que pertanyien a la Mare de Déu d’Elx perquè pogueren pernoctar el 

temps que passaren a la població.3

L’impuls principal que movia aquests visitants dels segles XVII, XVIII o XIX no era 

un altre que el festivo-religiós, i així ho palesa el miracle arreplegat per Gaspar Soler: la 

gent que s’acostava fins a Elx només pretenia gaudir i participar de la festa major de la 

població i donar eixida a la seua devoció. Però entre la segona meitat del segle XIX i el 

començament del XX, encara que el visitant majoritari no canvià, començaren a arribar 

viatgers i intel·lectuals, fet que provocà que la representació fóra valorada d’una manera 

diferent  a  com  ho  havia  estat  fins  aquell  moment.  Si  fins  aleshores  la  Festa era 

concebuda com una celebració comunitària i popular, en aquest moment aparegué una 

nova concepció que destacava l’excepcionalitat teatral i musical de la representació. En 

definitiva,  en  aquesta  època  s’originà  la  valoració  estètica  de  la  Festa,  que  tanta 

influència ha tingut sobre el drama al llarg del segle XX, fins al punt d’arraconar el sentit 

més festiu, tradicional i identitari. 

I  en  l’inici  d’aquest  procés  tingueren  un  paper  important  un  conjunt 

d’intel·lectuals valencians i catalans que s’acostaren a la Festa atrets per la seua qualitat 

artística, com ara Gaietà Vidal i de Valenciano, Teodor Llorente, Roc Chabàs o Felip 

Pedrell,  dels  quals  estudiarem breument  les  seues  aportacions  al  coneixement  de la 

representació il·licitana.  

2. EL MISTERI D’ELX DE 1835 A 1924: DECADÈNCIA I INTERÉS ACADÈMIC

Els segles XVII i XVIII foren els de màxima esplendor de la Festa, en contraposició 

amb el cinc-cents, que havia estat més una època de consolidació artística i festiva de la 

representació (recordem que en aquest segle encara s’introduïren reformes musicals o 

2 Aquest miracle el coneixem a partir d’un romanç escrit per Claudià Felip Perpinyà el mateix any del 
succés, estudiat i editat a Castaño: 2002b, 326-330
3 Arxiu Municipal d’Elx (AME), Capítol del 12 d’abril de 1883 (apud Castaño: 2001, 24).



que es deixà de celebrar alguns anys per motius econòmics), i el vuit-cents, en què la 

Festa patí un fort abandó. Aquesta època s’inicia, sens dubte, amb l’acta municipal de 

l’11 de març de 1609, que recull la decisió del Consell municipal de la vila de fer-se 

càrrec de l’organització de la  Festa, fins aleshores en mans d’una confraria. A partir 

d’aquest  moment  el  drama  assumpcionista  esdevingué  la  festa  més  important  del 

calendari  il·licità,  fet  que  assegurà  la  seua  representació  ininterrompuda.  A açò  cal 

afegir altres elements que confirmen la importància d’aquests dos segles per a la història 

de  la  Festa,  com el  rescripte  pontifici  emès  pel  pontífex  Urbà  VIII  amb l’objectiu 

d’emparar-la  davant  les  intromissions  del  bisbat  d’Oriola,  la  important  quantitat  de 

diners que s’esmerçaven a través  de la  Clavaria  de Nostra  Senyora  de l’Assumpció 

(amb impostos creats expressament per subvencionar la representació), o la grandiositat 

de la capella de músics de l’església de Santa Maria.

Però  a  finals  del  segle  XVIII,  en  una  data  encara  sense  determinar,  el  bisbe 

d’Oriola Josep Tormo suprimí l’escena de la judiada i aquesta decisió fou l’inici d’una 

etapa completament diferent.  Sembla ser que en aquest moment  de la representació, 

quan un grup de jueus entra a l’església amb la intenció de furtar el cos difunt de la 

Mare de Déu i lluita amb els apòstols que intenten infructuosament impedir el seu pas, 

el  públic  s’avalotava  i  agredia,  fins i  tot,  els  mateixos  cantors  que interpretaven els 

jueus. Amb aquesta imposició de decorum dins l’església s’eliminà una de les escenes 

escènicament  més interessants de la  Festa.  Aquesta apel·lació al  respecte en un lloc 

sagrat ja havia estat esgrimida pel bisbat oriolà quan intentà prohibir la representació el 

1632 i el Consell recorregué a la cúria pontifícia en demanda de protecció. Certament, 

les ingerències del bisbat davant l’administració municipal pel que fa a la Festa havien 

estat nombroses al llarg dels segles XVII i XVIII, fet que cal considerar normal si tenim en 

compte l’interés que podria despertar el control d’una celebració que aglutinava una 

població sencera.  El que ja no s’entén és l’actitud del  Consell,  a partir  del  resultat, 

perquè ―com diem― encara no sabem ben bé com anà tot plegat, ja que sembla que 

acceptà la decisió d’eliminar aquest passatge i, si hi va posar resistència, no li donà cap 

resultat.  Segurament  per  al  bisbat  era  molt  més  fàcil  desvirtuar  la  representació, 

eliminar d’aquesta les coses que més podien molestar, que eliminar-la.4

4 En el fons, no és això el que també passà amb la representació del Davallament de la creu de la catedral  
de Mallorca? El 1691 el bisbe Pedro de Alagón prohibeix la representació, que finalment, gràcies a les 
apel·lacions  dels  canonges  de  la  Catedral,  s’aconsegueix  mantenir  en  un  estat  més  sobri  amb  la 
desaparició de text, personatges i escenaris (Massip: 2007, 274-274): «la institució eclesiàstica, d’actuvi 
execradora del teatre, ha anat acceptant, en benefici propi, cada cop més elements de teatralitat en els seus 
oficis, però quan pren consciència de l’especificitat dramàtica que tals actes adquereixen o quan s’adona 



L’arribada de l’estat liberal a Espanya al segon terç del segle  XIX fou la causa 

d’un altre episodi en el procés decadent que havia iniciat la Festa. El 8 de juliol de 1835 

l’Ajuntament  decidí  utilitzar  els  diners  que  destinava  al  pagament  de  la  capella  de 

música de l’església de Santa Maria per dotar els salaris de dos metges, un cirurgià amb 

ajudant  i  mestres  de  primeres  lletres  i  llatinitat.  Aquesta  decisió  féu  que,  a  partir 

d’aquest  moment,  cantors  aficionats  de  la  població  s’encarregaren  de representar  la 

Festa.  A  pesar  de  les  dificultats,  els  il·licitans  no  volgueren  despendre’s  d’aquesta 

celebració que els identificava com a comunitat.

A poc a poc,  amb el  pas dels anys,  l’Ajuntament  se n’anà desentenent de la 

responsabilitat que havia adquirit segles abans i deixà que la representació avançara en 

un procés cada vegada més aguditzat de degradació. La restauració borbònica al darrer 

quart  del  segle  XIX encara  empitjorà  les  coses:  tenint  en  compte  que  els  càrrecs 

municipals  canviaven  constantment  a  causa de l’alternança  política  en  el  govern de 

l’Ajuntament,  el  mestre  de  capella,  que  s’encarregava  de  dirigir  els  cantors,  era 

substituït i reemplaçat sovint, fet que perjudicava la preparació de la Festa. 

A finals del segle  XIX, els intel·lectuals que s’acostaren fins a Elx trobaren una 

representació  amb  multitud  de  vicis  adquirits  i  en  un  estat  musical  o  escenogràfic 

deplorable,  fet  que  denunciaren  sempre  que  pogueren  per  portar  endavant  una 

recuperació que no es produí fins el 1924. Val la pena que esbossem breument l’estat en 

què es trobava la Festa en aquesta època perquè ens donarà idea del tipus de celebració 

que presenciaren aquests intel·lectuals.5

Una de les primeres coses que cridava l’atenció era el mal estat material de la 

Festa, sobretot els escenaris o el vestuari. Però el que més criticaven els visitants amb 

certs coneixements teatrals eren els personatges aliens a la representació que s’havien 

introduït:  sagristans,  acòlits,  capellans,  cambreres  de  la  Mare  de  Déu  i,  fins  i  tot, 

guàrdies municipals (fig. 1). La presència d’aquests personatges era conseqüència de 

l’eliminació de l’escena de la judiada. L’entrada dels jueus era necessària escènicament 

per a poder portar a terme la processó i el soterrament, escenes que necessiten d’un 

nodrit grup de persones que porten la llitera de la Mare de Déu, la creu, l’encenser i el 

pal·li. En el moment que la judiada fou eliminada, foren necessàries persones alienes a 

la representació que ajudaren en aquestes accions. A açò s’ha d’afegir que el mestre de 

que el poble els percep no tant com a cerimònies ans com a representacions [...], prova de fer marxa 
enrera i limitar-ne les manifestacions, circumscrivint-les a les funcions litúrgiques establertes» (Massip: 
2007, 159).
5 Per a més informació sobre aquesta època de la Festa, Castaño: 1983 i 1993.



capella intervenia en la representació vestit de carrer, primer, acompanyant el nen que 

feia de Maria per donar-li o el to o ventar-lo i, després, dirigint l’apostolat.

Pel que fa a la música cridava l’atenció que els cantors anaren acompanyats amb 

la partitura a les mans «para cantar algunas estrofas y fragmentos tan simples que todo 

Elche los sabe de memoria» (Pedrell: 1951, 85). També apareixia un músic amb fagot 

en escena encarregat de donar el to als cantors abans de cada peça. A aquests elements 

que  podien  semblar  estranys,  s’afegia  la  mutilació  de  parts  de  la  representació, 

fragments musicals o escenes completes, com la ja al·ludida de la judiada. I per reblar el 

clau, al final de la representació, després de la coronació, s’interpretava la marxa reial 

amb una banda de música des de darrere de l’altar.

Tots aquests elements foren criticats pels intel·lectuals que estudiaren la Festa a 

finals del segle XIX o a començaments del XX i tots foren corregits en la restauració que 

es portà a terme el 1924 a instàncies de la Junta Protectora de la Festa, amb direcció del 

músic Óscar Esplà, i en altres posteriors. Amb el temps, la investigació s’ha adonat que 

no tot el que es netejà en aquesta restauració, i en altres posteriors, a instàncies dels 

entesos havia d’eliminar-se. En aquest sentit, la direcció del mestre de capella en escena 

o els cantors amb la partitura en la mà potser no eren vicis adquirits d’una representació 

en decadència, ja que a l’edat mitjana eren pràctiques habituals.6

2.1. Els germans Ibarra: les relacions amb altres intel·lectuals

Dues de les persones que estigueren al darrere de la promoció i revalorització de 

la Festa dins i fora d’Elx foren els historiadors locals Aurelià Ibarra i Manzoni (1834-

1890) i Pere Ibarra i Ruiz (1858-1934), que establiren un ampli ventall de relacions amb 

altres intel·lectuals, fet que possibilità les primeres investigacions sobre la Festa (fig. 2 i 

3). Aquests dos germans de pare dedicaren la seua vida a l’estudi del passat d’Elx de la 

manera més rigorosa possible, allunyant-se dels referents historiogràfics més fabulosos 

que reals anteriors. Encara que la formació històrica d’Aurelià fou autodidacta, Pere, per 

instàncies del seu germà, amb l’objectiu que el poguera ajudar en la tasca de fer una 

gran  història  d’Elx,  estudià  a  l’Escola  de  Diplomàtica  de  Madrid  la  carrera  de 

bibliotecari,  arxiver  i  antiquari.  Aquesta  col·laboració  entre  els  dos  germans  quedà 

truncada amb la mort prematura d’Aurelià. Pere, tanmateix, féu seu l’objectiu del seu 

6 I així ho demostra la miniatura del  Martiri de Santa Apol·lònia (1452-61) de Jean Fouquet, en què es 
representa una obra teatral on apareix en escena una mena de director amb una vara i un llibre a les mans 
(Massip: 2007, 22); o l’únic document conservat  del text del misteri assumpcionista de la catedral  de 
València (primer quart del segle XV), que només conté el paper del personatge de Maria.



germà i es dedicà a estudiar, recuperar i donar a conéixer tot el que fera possible aquesta 

gran història, obra que, després d’innombrables monografies i articles, no es decidí a 

fer.7

Aquesta tasca historiogràfica de caire local, però emmarcada en un moviment 

general d’institucionalització acadèmica de les disciplines històriques al País Valencià i 

a  la  resta  de l’estat  espanyol,  comportava  l’excavació  de  jaciments  arqueològics,  la 

transcripció i edició de documents d’arxiu i  la publicació dels resultats,  treballs  que 

ajudaren els Ibarra a establir relacions amb intel·lectuals de prestigi dins de xarxes de 

col·laboració on es compartia i es comunicava tota la informació necessària per a la 

investigació.  A açò s’afegia el  nomenament dels Ibarra com a membres de diferents 

institucions de prestigi, com l’Istituto Archeologico de Roma o la Reial Acadèmia de la 

Història en el cas d’Aurelià, o l’Institut Arqueològic de Berlín, la Hispanic Society of 

America de Nova York o la mateixa Reial Acadèmia de la Història en el de Pere.

Gràcies als estudis de Castaño (especialment 2002a i 2004) i a les troballes de 

Sansano (2004), coneixem millor les relacions dels Ibarra amb altres intel·lectuals del 

moment. Els contactes del major dels germans, Aurelià, eren molt  diversos (polítics, 

artistes, historiadors, etc.), molt relacionats amb les múltiples facetes que conreà al llarg 

de la seua vida. En relació amb la Festa, potser el primer contacte fou amb Marià Roca 

de Togores,  marqués  de Molins,  al  qual  prestà  ajuda  a  l’hora de  fer  el  seu discurs 

d’ingrés a la Reial Acadèmia de la Història (1869). Entre altres coses, Aurelià li envià 

dues còpies de la consueta, amb el text literari i les acotacions de la representació. El 

mateix marqués de Molins mostrà el text de la Festa al metge Joaquim Serrano Cañete, 

que s’interessà de seguida per la representació i volgué incloure-la en l’obra que estava 

preparant sobre la història del teatre valencià, motiu pel qual demanà més informació 

directament  a  Aurelià.  A  açò  cal  afegir  que  una  de  les  còpies  passà  a  mans  del 

compositor de sarsueles Franscisco Asenjo Barbieri, que, al seu torn, la deixà a Roc 

Chabàs per fer l’edició del text de la representació de 1890. Aquest erudit denier acabà 

establint una forta relació amb Aurelià, a partir del seu interés comú per la història i 

l’arqueologia.

Aquest primer pas que donà el marqués de Molins ajudà a difondre la  Festa i 

que  altres  investigadors  tingueren  interés  a  estudiar-la,  com  Gaietà  Vidal  i  de 

Valenciano, que rebé ajuda també d’Aurelià. Segons sembla, li trameté una altra còpia 

de la consueta, gràcies a la qual pogué publicar l’any 1870 el que es considera el primer 

7 Sobre la vida i l’obra dels Ibarra és imprescindible la lectura de Castaño: 2002a.



estudi dedicat exclusivament a aquesta representació. Un altre estudiós que s’interessà 

per la  Festa fou el publicista Javier Fuentes y Ponte, que guanyà un premi sobre la 

Festa  d’Elx convocat  per  l’Acadèmia  Bibliogràfica  de  Lleida  el  1886.  Demanà  a 

Aurelià  que  ressenyara  l’obra,  però  l’escàs  rigor  que  presentava  el  treball,  criticat 

obertament per Chabàs, féu que no prenguera cap posicionament.

Pere Ibarra continuà en la mateixa línia de col·laboració amb altres intel·lectuals 

pel que fa a la  Festa que el seu germà, encara que Pere s’esforçà perquè vingueren a 

veure la representació i, a partir d’ací, convertir-los en defensors de la celebració.8 Açò 

té una explicació clara: Pere estava interessat a recuperar l’esplendor perdut de la Festa, 

a restaurar tots aquells elements escènics i musicals que la desídia de l’ajuntament i dels 

il·licitans estava deixant perdre, i per a açò necessitava del concurs de personalitats de la 

cultura alienes a la societat local. Els intel·lectuals que arribaven i eren rebuts per Pere 

eren de molt  diversa índole.  Potser l’exemple més interessant siga el  de l’hispanista 

francés Pierre Paris, que convidat a Elx per veure la Festa es trobà amb el descobriment 

de la Dama d’Elx, peça que aconseguí adquirir per al museu del Louvre. Però, a pesar 

de  la  increïble  descoberta  arqueològica,  el  primer  treball  que  dedicà  a  Elx  fou  per 

descriure la representació assumpcionista.9 

Adolfo  Herrera,  que  estiuejava  a  Santa  Pola,  fou  un  altre  intel·lectual  de 

reconegut prestigi que el 1896 publicà un treball descriptiu sobre la Festa en què inclou 

una reproducció calcogràfica de la consueta de la representació.10 Pere Ibarra s’enfrontà 

amb aquest autor per haver utilitzat el terme «farsa» per definir la Festa. Segons Ibarra 

aquest  terme  relacionava  la  representació  il·licitana  amb  obres  de  caràcter  burlesc. 

Herrera intentà mostrar la falsedat d’aquesta percepció ja que el mot s’usava en teatre 

antic tant per a obres profanes com religioses, però Ibarra tornà a contestar-li en un 

article  que,  segons Castaño,  cal  considerar «un autèntic  estudi  sobre els  orígens del 

teatre», amb una sòlida recerca bibliogràfica al darrere (2002a, 275). Adolfo Herrera, 

fins i tot, acabà demanant consell a Menéndez Pelayo, que en una carta li contestà: «El 

8 El modus operandi de Pere era el següent: «explicaria els valors de la Festa a la persona que invitava per 
despertar-hi,  almenys,  la  curiositat.  Acceptada  la  invitació,  el  mateix  Ibarra  acompanyava  ―sia  per 
iniciativa  pròpia,  sia  per  indicació  del  municipi―  el  personatge  a  la  representació  i  li  explicava 
detalladament el desenvolupament de l’obra. Al mateix temps, segons manifesta diverses vegades, tenia 
l’oportunitat d’escoltar de viva veu les impressions que la Festa causava en l’investigador i les millores 
que aquest suggeria. Orientat per Ibarra, el personatge invitat, ja en la seua població d’origen, estudiava 
l’obra i acabava publicant algun treball» (Castaño: 2002a: 268).
9 El text de Paris a què ens referim és «Les fêtes de l’Assomption a Elche (Espagna)», L’Illustration, 18-
09-1897.
10 Es tracta d’«Excursión a Elche. Auto lírico religioso», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
Madrid, 1896 (reproduït per la Biblioteca Marítima Nacional de Santa Pola, 1905).



nombre de farsa aplicado a representaciones religiosas es antiguo y autorizado, y está 

conforme con el origen de la palabra (epístola farcita o farsita), pero ha caído en desuso 

y puede parecer irreverente ahora q[u]e sólo se aplica a representaciones profanas. En el 

siglo XVI se aplicaba sin escrúpulo a las sagradas».11

En el cas dels intel·lectuals valencians i catalans que es relacionaren amb Pere 

Ibarra, que és el tema que ara ens interessa, Teodor Llorente fou un dels més destacats. 

Establí un primer contacte amb Pere a l’hora d’elaborar el capítol sobre Elx de la seua 

obra Valencia (1887), però fou el 1900 quan decidí fer una excursió organitzada per Lo 

Rat Penat per visitar Elx i veure la Festa. En aquella ocasió li acompanyaven Joaquim 

Sorolla, Joaquim Dicenta, Manuel Paso, Lluís Cebrian, Josep Ruiz de Lihory i Marià 

Benlliure. A aquests s’afegí el musicòleg Felip Pedrell, que també acudí aquell any a 

presenciar  la  representació.  Tant  Llorente  com Ruiz  de  Lihory  i  Pedrell  publicaren 

posteriorment, com ja havien fet altres visitants, sengles treballs sobre la Festa.

Aquesta  visita,  i  especialment  l’estudi  de Pedrell,  en què es critica  durament 

alguns dels vicis adquirits per la representació al segle XIX, animà Pere Ibarra a encetar 

una campanya per conscienciar la ciutadania de la importància de recuperar i protegir la 

Festa.  Per  a  aquest  motiu  aconseguí  que  Pedrell  donara  permís  per  publicar  el  seu 

treball  a Elx, juntament  amb altres,  a partir  d’una subscripció popular i,  així,  reunir 

diners per restaurar la representació. Malgrat la bona voluntat del músic tortosí i de la 

iniciativa de Pere, finalment tot quedà en un no-res i la Festa hagué d’esperar fins que el 

1924 es creara la Junta Protectora que dugué a terme la desitjada recuperació del drama 

il·licità (vid. Castaño: 1993, 6-9).

Totes aquestes xarxes de relacions amb intel·lectuals que establiren els germans 

Ibarra desmostra la importància de la tasca d’aquests dos historiadors il·licitans, sense la 

qual,  segurament  la  Festa no  haguera  estat  divulgada  i  defensada  més  enllà  de  les 

fronteres  locals  ni  s’haguera  encetat  tan  aviat  la  investigació  acadèmica  al  voltant 

d’aquest drama assumpcionista. Gràcies a aquestes col·laboracions en què participaren 

activament els Ibarra, la representació il·licitana pogué ser recuperada i reconeguda com 

l’única pervivència del teatre medieval.

4. L’APORTACIÓ D’INTEL·LECTUALS VALENCIANS I CATALANS A L’ESTUDI DEL MISTERI D’ELX A 
FINALS DEL SEGLE XIX

11 La carta es conserva a l’arxiu de la Reial Acadèmia de la Història (RAH-9-6414-433), apud Abascal i 
Cebrián: 2006, 40.



Després d’haver fet un repàs sumari a les relacions entre intel·lectuals locals i 

forans que es crearen al voltant de la Festa, descriurem breument i per ordre cronològic 

les aportacions d’aquells estudiosos valencians i catalans que s’interessaren per aquesta 

representació

Marià Roca de Togores i Carrasco (1812-1889). Escriptor i polític, fou membre 

de la Reial Acadèmia de la Llengua, de la qual també exercí com a director, de la de 

Belles  Arts  de  San  Fernando  i  de  la  d’Història.  Pertangué  al  partit  moderat  i  fou 

ministre de foment i marina. Fidel a Isabel II, fou nomenat marqués de Molins i gran 

d’Espanya i, més tard, li fou concedit el Toisó d’or.12

En el moment de preparar el discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de la Història 

el 1869, dedicat a la història antiga d’Elx (cal tenir present que una branca de la família 

formava part  de l’oligrquia  local),  es  posà en contacte  amb Aurelià  Ibarra perquè li 

ajudara  amb  informació  de  primera  mà,  després  de  consultar  els  seus  treballs 

arqueològics. Entre els materials que Aurelià li envià, hi havia una còpia de la consueta 

de la  Festa que fou utilitzada per descriure’n la representació en el discurs. De totes 

maneres, abans de publicar-lo hagué de demanar una altra còpia, ja que no la trobava 

entre els seus papers, que incloguera a més l’escena de la Judiada, i deia: «Este hecho 

que es tradicional en la Iglesia de Oriente, que está pintado en magníficos cuadros del 

siglos  XIV y  XV es en el drama uno de los testimonios más elocuentes de su origen».13 

Aquesta  dada  és  més  important  del  que  sembla,  perquè  l’interés  que mou  Roca  de 

Togores és per primer cop la curiositat per esbrinar des de l’estudi l’origen i les fonts de 

la representació il·licitana.

El  discurs  d’ingrés  fou  publicat  en  Discursos  leídos  en  la  Academia  de  la 

Historia, en la recepcion pública del Marqués de Molins el día 29 de junio de 1869 

(Madrid, 1869). Encara que les referències a la Festa són essencialment descriptives, la 

seua importància rau, com ja hem dit adès, a ser la primera vegada que es parlava de la 

representació en un organisme acadèmic oficial.

Gaietà Vidal  i de Valenciano (1834-1893).  Esriptor i  catedràtic  de geografia 

històrica d’Espanya a la Universitat de Barcelona, participà en el moviment catalanista 

des de l’àmbit de la literatura, ja que defenia l’ús del castellà en la investigació. El 1878 

12 Les  breus  notes  biogràfiques,  a  partir  de  les  entrades  de  l’Enciclopèdia  catalana, 
http://www.enciclopedia.cat [consulta: 28-07-2008].
13 Carta de Roca de Togores a Aurelià Ibarra de 16-09.1869, AME, correspondència d’A. Ibarra, vol. III, 
núm. 75 (apud Castaño: 2002a, 106).



edità la traducció catalana de la  Divina Comèdia de Dante feta el  1429 per Andreu 

Febrer.

Animat pel treball del marqués de Molins, Vidal i de Valenciano es proposà a 

l’any següent fer un estudi sobre la Festa, el primer que tractà exclusivament sobre la 

representació,  publicat  en tres articles sota  el  títol  «El Tránsito y la Asunción de la 

Virgen» al Diario de Barcelona entre agost i setembre de 1870.14 Segons ell mateix diu, 

l’estudi està fet a partir de «la copia que con tanta diligencia como exquisita galantería 

se ha servido proporcionarnos el Sr. Ibarra y Manzoni» (Milà: 1888-1895, 326),15 a més 

de les notícies que aquest historiador il·licità li ha passat. En el primer article destaca la 

importància de la representació i descriu l’ambient i en el segon resumeix l’argument de 

l’obra, copiant una bona quantitat de versos. El tercer article és el més interessant, ja 

que es proposa aclarir l’origen i de la  Festa, que situa a finals del segle  XV, i proposa 

una filiació catalana que per a ell sembla evident,  però que no sempre ha estat  ben 

acceptada: 

Bien que fuera ocioso examinar la procedencia nacional del drama que nos ocupa, cuando 
tan  elocuentemente  la  revela  el  idioma  en  que  está  escrito;  no  juzgamos  inoportuno 
consiganar que ni el estado de la civilización, ni aun las determinadas alusiones que en la 
composición  se  encuentran,  autorizan  en  manera  alguna  para  señalarle  antigüedad  tan 
remota.  [...]  Ni  hemos  de  suponer  tampoco,  siquiera  el  habla  catalana  á  tal  grado  de 
florecimiento  hubiese  llegado,  que  pudiera  en  ella  consignar  los  hechos  de  su  vida  el 
monarca aragonés y sirviera á poetas y trovadores para expresar sus afectos y sentimientos, 
que se empleara en un género completamente desconocido, si no era por ventura en una que 
otra composición escrita en el idioma empleado por la Iglesia,  especialmente cuando el 
pueblo  al  cual  se  destinaba,  no  se  hallaba  de  seguro  en  situación  oportuna  para 
comprenderlo [...]. (335)

Per  a  Vidal  i  de  Valenciano,  l’antiguitat  de  la  Festa està  indicada  per  dos 

elements, la judiada i la referències a les Índies que fa sant Tomàs, que la relacionarien 

directament amb l’edicte de comunió o expulsió dels jueus signada pels Reis Catòlics i 

al descobriment d’Amèrica, tots dos fets datats el 1492. Aquest treball fou reproduït en 

les  Obras completas de Milà i Fontanals per completar l’article «Orígenes del teatro 

catalán», fet que demostra la importància del text de Vidal i de Valenciano a l’hora de 

divulgar la representació de la Festa entre els estudiosos de la literatura catalana.

Joaquim Serrano Cañete (1832-1892). Metge, presidí l’Institut Mèdic Valencià, 

l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de València i l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. 

14 Reeditats posteriorment en Milà: 1888-1895, 324-347, edició que utilitzem per a aquest treball.
15 G. Sansano ha pogut localitzar a la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo de Santander, dins del fons 
de Manuel Milà i Fontanals i sota la signatura M-869, aquesta còpia d’Ibarra, juntament amb una altra 
que ben podia ser al seu torn una reproducció feta per Vidal i de Valenciano i enviada a Milà i Fontanals  
(Sansano: 2004, 311-313).



Estudià la figura del metge valencià  autor de l’Espill Jaume Roig (1883) i traduí al 

castellà el Misteri d’Adam i Eva del Corpus valencià (1889).

D’aquest  erudit  poc més podem afegir  del  que ja  hem comentat  en l’apartat 

anterior. Gràcies al marqués de Molins conegué el text de la representació de la Festa i, 

anys  després,  el  1890,  mentre  preparava  una  història  sobre  el  teatre  del  regne  de 

València  es  posà  en  contacte  amb  Aurelià  Ibarra  per  obtenir  informació  i  resoldre 

alguns dubtes, en especial  a l’hora de traduir al castellà el text de la  Festa. Pel que 

sembla, aquesta història mai pogué veure la llum.

Roc  Chabàs  i  Llorens (1844-1912).  Historiador  i  eclesiàstic,  el  1891  fou 

nomenat canonge arxiver de la catedral de València. El 1886 inicià la publicació de la 

revista  El  Archivo,  plataforma  on  es  donaren  a  conéixer  nombrosos  treballs  sobre 

historiografia  i  arqueologia  valencianes.  Estudià  i  edità  els  sermons  de  sant  Vicent 

Ferrer i l’Espill de Jaume Roig.

El 1887 Javier  Fuentes y Ponte publicà la  Memoria histórico-descriptiva del  

santurio de Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Elche a Lleida, treball que 

aconseguí la  Escribanía de màrmol y plata d’un certament convocat per l’Acadèmia 

Bibliogràfico-mariana de Lleida l’any anterior. El llibre s’ha convertit amb el temps en 

un font per a conéixer la manera de representar la  Festa a finals del segle  XIX, però 

ofereix una edició de la consueta de 1639 molt deficient que fou criticada per alguns 

intel·lectuals de l’època, com el mateix Pere Ibarra. Roc Chabàs, impulsat per aquesta 

còpia desfigurada del text de la representació, s’animà a fer una edició el més rigorosa 

possible de la consueta de 1639, que publicà sota el títol d’«El drama sacro de la Virgen 

de Elche» en la seua revista El Archivo (tom IV, quadern VI, setembre-octubre 1890, p. 

203-214). Aquest desig de fidelitat donà com a resultat la primera edició crítica d’un 

text de la Festa.

El treball de Chabàs està dividit en tres apartats. En el primer presenta l’edició 

de la consueta a través de la col·lació de les edicions de Fuentes Agulló16 i Fuentes y 

Ponte i de la còpia la que conservava el marqués de Molins, que passà a mans del músic 

Francisco Asenjo Barbieri,17 a més d’algunes notes tretes per Chabàs de l’original. En el 

16 Francisco Fuentes Agulló, Epítome histórico de Elche desde su fundación hasta la Venida de la Virgen 
inclusive y traducción de la Fiesta, Elx, 1855.
17 Aquesta dada sembla confirmada per Ruiz de Lihory (1903, 63), que cita la introducció que Asenjo 
Barbieri escrigué per a l’obra de Luis Carmena  Crónica de la ópera italiana en Madrid desde el año  
1738 hasta nuestros dias (Madrid, 1878): «Conservo en mi colección copia de un drama litúrgico, especie 
de ópera que desde el siglo XIV viene cantándose en dialecto valenciano en la iglesia de Elche los días 14 
y 15 de Agosto de cada año». No he tingut ocasió de consultar directament l’obra.



segon apartat s’identifica com a font de la representació el capítol sobre l’Assumpció 

que Jacobus de Voragine presentà en la  Legenda aurea (ca. 1264). En l’últim apartat 

Chabàs  intentà  esbrinar  l’antiguitat  del  drama:  no  accepta  la  llegenda  local  de  la 

Vinguda de la Mare de Déu pel mar amb el  text de la representació el 1370, ni els 

arguments de Vidal i de Valenciano respecte als jueus. Deixa la porta oberta a pensar en 

una reescriptura de l’obra en el segle XVII, fet que justificaria la participació d’autors tan 

tardans  com  Lluís  Vich,  Ribera  o  Joan  Ginés  Pérez,  encara  que  sobreviuen  altres 

elements, tant textuals com musicals, molt antics.

Teodor Llorente i Olivares (1836-1911).  Periodista i polític, promotor de  Las 

Provincias (1866), membre fundador i president de Lo Rat Penat. Poeta de reconegut 

prestigi, encara que el seu estil està dins dels paràmetres jocfloralistes i populars. Acabà 

coronat amb llorer durant l’Exposició Regional de 1909.

La relació de Llorente amb la Festa compta amb dos moments diferenciats. La 

primera vegada que parla de la representació és en el capítol sobre Elx que apareix en la 

seua guia Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia (Barcelona, 1889, 

p.  971-1.014).18 En  aquest  text,  després  de fer  una  descripció  de la  ciutat  i  la  seua 

història, parla detingudament de la Festa: comença al·ludint a la tradició de la Vinguda 

de la Mare de Déu, que refuta per no estar demostrada documentalment, i a continuació 

descriu l’església de Santa Maria. Tot seguit, explica com es converteix l’església en un 

lloc  de  representació  teatral,  per  passar  a  explicar  l’argument  de  la  Festa.  Després 

dedica espai al seu origen, que situa al segle XIV, segons «consta por anotaciones en los 

libros del Consejo de Elche» (1.003), explica breument algunes dades històriques de la 

representació i dóna a conéixer les consuetes de 1625 i 1639. Creu necessari, a més a 

més,  comparar  el  text  de  la  Festa amb  el  d’altres  obres  assumpcionistes,  com  la 

representació de Tarragona o la de València, que també descriu. Per últim, parla de la 

música, per a la qual cosa fa referència a una altra consueta, la de 1709, l’única amb 

música que s’ha conservat fins als nostre dies. En definitiva, es tracta d’un treball molt 

complet, amb una bona base documental i bibliogràfica.

El segon moment en què Llorente pren contacte amb la  Festa, i d’una manera 

més directa, és el 1900, quan organitzà amb Lo Rat Penat una excursió per veure-la en 

la qual participaren Joaquim Sorolla,  Joaquim Dicenta,  Manuel Paso,  Lluís  Cebrian, 

Josep Ruiz de Lihory i Marià Benlliure, que es quedà a Alacant. Llorente publicà cinc 

18 Cal precisar que, a pesar de la data d’impressió, la publicació d’aquesta obra s’allarga fins a 1900, fet 
que explica l’ús de bibliografia i d’informació posterior a 1889.



articles a  Las Provincias en què descrivia aquesta excursió i on donava a conéixer la 

representació de la Festa: «¡A Elche!» (11-08-1900), on descriu l’ambient de la Festa i 

en resumeix l’argument; «En Alicante, de paso para Elche» (14-08-1900), en què parla 

de les festes de la Mare de Déu del Remei d’aquesta ciutat; «La Fiesta de Elche» (17-

08-1900), dedicat, entre altres coses, a la Nit de l’Albà; «Las fiestas de Elche» (18-08-

1900), sobre el primer acte o «Vespra» de la representació i «Las fiestas de Elche» (20-

08-1900),  sobre  el  segona acte  o  «Festa».  A l’any següent,  segurament  a  partir  de 

l’estreta relació que s’establí entre tots dos, Llorente convidà a Pere Ibarra a fer un sèrie 

d’articles també sobre la representació a Las Provincias, que es publicaren sota el títol 

de «La “Festa” de Elche» (01, 03, 04, 09, 15 i 29-08-1901).

Lluís Cebrian i Mezquita (1851-1934). Metge i escriptor, membre de Lo Rat 

Penat. El 1911 fou nomenat cronista de València.

Com en el cas de Serrano Cañete, si el cite no és per cap obra en què haja parlat 

de  la  Festa,  sinó perquè  jugà un paper,  potser  no important  però  sí  interessant,  en 

l’interés que despertava la representació il·licitana entre els intel·lectuals de finals del 

segle  XIX. En aquest cas, es tracta d’un dels membres d’aquella expedició que Lo Rat 

Penat  organitzà  el  1900 per  veure la  Festa,  possiblement  dels  que més li  interessà, 

juntament amb Ruiz de Lihory, ja que Llorente ens dóna notícia que passà la nit del 14 

al 15 d’agost copiant la consueta de la representació,  manuscrit que ara per ara està 

perdut.

Felip  Pedrell  i  Sabaté (1841-1922).  Compositor  i  musicòleg,  professor  del 

conservatori  de Madrid.  De la seua producció musical,  destaquen les seues òperes i 

sarsueles, com El comte Arnau (1904), amb text de J. Maragall. Entre els seus treballs 

de  musicologia  podem  citar  Diccionario  biográfico  y  bibliográfico  de  músicos  

españoles  (1894-97) o la publicació de les obres de Tomás Luis de Victoria  (1902-

1912) o el madrigals de Joan Brudieu (1927) amb el seu deixeble Higini Anglès.

Pedrell  coincidí  el  1900 amb  l’excursió  encapçalada  per  Llorente  i,  pel  que 

sembla, les seues valoracions causaren, tant en els amfitrions com en els altres visitants, 

una forta influència, com en el cas de Pere Ibarra o de Josep Ruiz de Lihory. A l’any 

següent  publicà  el  que segurament  fou l’estudi  més  important  d’aquesta  època,  «La 

Festa d’Elche ou le drame lyrique liturgique espagnol. Le Trépas et l’Assomption de la 

Vierge»  (Sammelbände  der  Internationalen  Musikgesellschaft,  Leipzig,  gener-març, 

1901, p. 203-252).19 Després d’una descripció del viatge i de l’ambient de la  Festa, 

19 Existeix una traducció al castellà, Pedrell: 1951.



resumeix l’argument de la representació a partir de la consueta i relaciona els diferents 

episodis  amb els  cants  de  la  representació  transcrits  per  primera  vegada  en  notació 

moderna que inclou al final del treball.20 Es tracta, doncs, del primer text modern que 

inclou l’acció teatral,  els cants i la música de la  Festa amb valoracions crítiques,  en 

aquest cas del major expert en música antiga de l’època. A continuació cita extensament 

els arguments sobre l’origen de la representació de Vidal y de Valenciano per rebutjar-

los,  ja  que  segons  ell  cal  buscar  l’antecedent  directe  del  drama  il·licità  en  la 

representació assumpcionista de Tarragona, que també descriu. Per a Pedrell, al segle 

XVI es produí una refosa de l’obra, en la qual intervingueren diversos compositors, que 

donà  com a  resultat  la  representació  que  coneixem avui  dia.  Pel  que  fa  a  l’anàlisi 

musical, identifica com a autors d’algunes de les peces del segon actes els compositors 

cinccentistes Joan Ginés Pérez i Antoni de Ribera. Finalment, i després de citar algunes 

de les possibles fonts, amb especial atenció a Voragine, crítica la forma de representar la 

Festa el 1900: la direcció del mestre de capella en escena, l’instrumentista que dóna el 

to als cantors o la interpretació de la marxa reial en el moment de la coronació.

Aquest  treball  de Pedrell,  i  en especial  les  indicacions  finals  per a recuperar 

l’esplendor  perduda  de  la  representació,  animà  Pere  Ibarra  a  iniciar,  com  ja  hem 

comentat anteriorment, una campanya en favor de la restauració de la Festa, campanya 

en la qual s’involucrà Pedrell donant permís per reproduir el seu estudi.

Josep  Ruiz  de  Lihory  i  Pardines (1852-1920). Baró  d’Alcahalí,  escriptor  i 

polític, deixeble de Teodor Llorente. Fou alcalde de València el 1884, membre de la 

Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i president de Lo Rat Penat. Escrigué 

entre  altres  llibres,  el  Diccionario  biográfico  de  artistas  valencianos (1897)  i  el 

Diccionario biográfico de músicos valencianos (1900).

Ruiz de Lihory formà part també de l’expedició a Elx organitzada per Lo Rat 

Penat  el  1900 i  inclogué  un  capítol  sobre  la  Festa,  amb el  títol  de  «Drama lírico-

religioso  de  Elche»,  en  La  música  en  Valencia.  Diccionario  biográfico  y  crítico 

(València, 1903, p. 62-95). Aquest treball segueix de prop l’estudi de Pedrell, fins al 

punt que reprodueix les partitures amb les transcripcions dels cants que publicà el músic 

tortosí. La teoria que Ruiz de Lihory defensa en aquest capítol també beu de Pedrell: 

considera que a  Elx es representava  a  finals  del  segle  XIV una representació  que és 

l’antecedent  de  l’actual  i  que  identifica,  a  diferència  de  Pedrell,  amb  el  misteri 

20 La transcripció és a partir de la consueta de 1709, encara que inclou la versió actual del cant de la 
Maria, presa al dictat durant la representació.



assumpcionista de València, el text del qual estava en aquells moments en mans del 

bibliòfil Salvador Sastre i que Ruiz de Lihory edita paleogràficament.21 A més d’açò, i 

de descriure, com fan la majoria dels autors que hem presentat, l’ambient, els escenaris i 

l’argument de la representació, identifica el llicenciat Comes que apareix al final de la 

consueta de 1625 en una esmena de la lletra de la coronació amb el músic valencià Joan 

Baptista  Comes.  Ruiz  de  Lihory  demostra  un  bon  coneixement  bibliogràfic  i 

documental, ja que cita March, Corella, Fenollar i, fins i tot, les consuetes mallorquines 

del ms. Llabrés.

Josep  Soler  i  Palet (1859-1921).  Advocat  i  historiador,  interessat  per 

l’arqueologia  i  l’art  medieval.  Fou  membre  de  l’Acadèmia  de  Bones  Lletres  de 

Barcelona,  de  la  Societat  Arqueològica  Tarraconense  i  de  la  Reial  Acadèmia  de  la 

Història. Creà l’Arxiu Històric de Tarrassa, que ell mateix promogué per fomentar-hi 

els estudis locals.

Aquest erudit publicà entre desembre de 1912 i gener 1913 sis articles sota el 

títol «Els Misteris i l’art gòtich» a la Veu de Catalunya, en què parla de la interrelació 

iconogràfica entre l’art i el teatre i posa com a exemple la Festa. Entre les seues fonts 

bibliogràfiques es troba l’estudi de Vidal i de Valenciano, que segueix fidelment, i en 

alguns moments utilitza també algunes dades del capítol sobre Elx que Llorente publicà 

en la seua guia València. Soler i Palet descriu la representació, que relaciona amb obres 

de l’art baixmedieval i, especialment, amb obres bizantines. Aquest estudi, potser una 

mica tardà a l’època que estem tractant, és interessant perquè demostra la difusió que 

aconseguí la Festa entre el món intel·lectual filocatalà fins arribar a convertir-se en un 

referent cultural al servei d’altres disciplines.22

5. CONCLUSIONS

A pesar de la situació de decadència escènica i musical que patí la Festa d’Elx al 

llarg  del  segle  XIX i  a  començaments  del  XX,  un grup d’intel·lectuals,  la  major  part 

valencians i catalans,  s’interessaren per la representació i començaren a estudiar-la i 

difondre-la,  com ara  Vidal  i  de  Valenciano,  Teodor  Llorente  o  Felip  Pedrell,  entre 

d’altres.  El  paper  dels  erudits  locals  Aurelià  i  Pere  Ibarra  no  fou  petit  en  aquesta 

conscienciació dels valors de la representació il·licitana: gràcies a les seues recerques 

històriques foren capaços d’introduir-se en xarxes de comunicació entre intel·lectuals, 

21 Cal indicar que el text que s’havia conservat, ara desaparegut i que coneixem gràcies a l’edició de Ruiz 
de Lihory, es tractava només del llibret amb el paper del personatge de la Maria (vid. nota 6).
22 Els articles de Soler i Palet han estat reeditats en Soler: 2006.



dins de les quals esperonaren amb la seua atenta col·laboració l’estudi de la Festa. Els 

treballs que sorgiren d’aquestes relacions es caracteritzen per una cerca de la rigorositat, 

dirigida principalment a trobar l’origen de la representació i a localitzar-ne les fonts i els 

antecedents, per a la qual cosa eren necessaris estudis minuciosos del text literari i de la 

música. Deixant a banda quines teories de les proposades per aquests estudiosos han 

tingut  més  fortuna  o  quines  han  pogut  sobreviure  a  la  crítica  actual,  entre  aquests 

treballs es troben algunes primícies molts  destacables per a l’època: la filiació sense 

embuts de la Festa amb altres obres catalanes anteriors i coetànies, la datació al segle 

XV, l’edició crítica d’una consueta o la transcripció moderna de la música.

Fins ara no he volgut parlar d’intel·lectuals de la Renaixença, sobretot perquè 

aquest  terme  es  tracta  d’una  etiqueta  massa  difusa  i  que  difícilment  pot  englobar 

conjuntament  a  valencians  i  catalans.  Per  aquest  motiu  m’he  sentit  més  còmode 

utilitzant una perífrasi com la d’«intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle 

XIX». Però, deixant a banda aquesta reticència,  ¿podem encabir  aquests estudis de la 

representació il·licitana dins del corrent renaixentista? Potser sí, sempre que considerem 

aquesta aproximació a la  Festa com una redescoberta semblant a les obres medievals 

que en aquella època començaven a conéixer-se i a editar-se després de segles d’oblit. I, 

tenint aquest context general com a referència, s’entén, com diu Vidal i de Valenciano, 

que el

motivo  que  la  hace  [a  la  Festa]  altamente  apreciable  y  digna  de  singular  estudio,  y 
especialmente  para  los  que  al  cultivo  de  las  letras  catalanas  se  consagran,  la  de  estar 
versificado  empleando  el  lenguaje  que  usaban  los  súbditos  de  la  mayor  parte  de  la 
monarquía aragonesa en los tiempos de su mayor  pujanza y poderío (Milà:  1888-1895, 
328).

Abans d’acabar m’agradaria introduir una última reflexió no menys important. 

El treball d’aquests intel·lectuals ajudà a conéixer la Festa entre els estudiosos del teatre 

i la cultura medieval,  però també col·laborà en fer de la representació un espectacle 

cultural digne d’observació, fet que amb el temps està perjudicant la pervivència del seu 

sentit més tradicional, popular i identitari.
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