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1. PRELUDI: EL TEMPS NO PASSA DEBADES 

 La definició més exacta, senzilla i concisa de la Festa o Misteri d’Elx que he 

trobat la dóna l’escriptor Gaspar Jaén en el seu Llibre de la Festa d’Elx (1984, 23) i, per 

aquest motiu, he considerat que pagava la pena incloure-la en el títol d’aquest article i 

no deixar-la en una simple citació al bell mig del text. Tant precisa, que el verb en 

passat s’adiu molt bé a les intencions que mouen aquest escrit que ara apareix en el 

monogràfic dedicat a commemorar el quatre-cents aniversari de l’acta del Consell que 

permeté la salvaguarda municipal de la Festa i el tres-cents de la consueta més antiga 

que encara es conserva. 

 La idea de veure la Festa com una representació viva i dinàmica –noció que en 

certs àmbits i amb usos interessats pot arribar a ser perillosa–1 amaga al darrere una 

altra idea igualment important que funciona de contrapunt: el temps no passa debades. 

Si, d’una banda, la Festa, com bé pregona Massip, és «el millor document viu i visible 

del teatre medieval» (1991, 20), d’altra, la representació que veiem cada agost té poc a 

veure amb aquell drama que es començà a escenificar fa ja més de cinc-cents anys en 

una parròquia gòtica d’una vila del migdia del regne de València.2 Podem reconéixer 

una mateixa persona als sis, als quaranta o als setanta-cinc anys, però, quantes 

diferències físiques i mentals han pogut aparéixer entre aquell xiquet i el vell d’ara? La 

Festa, en aquest sentit, no és massa diferent i, fins i tot, cal també contemplar la mort 

com un fet possible (i la desaparició no és l’únic tipus de mort amb què podem 

especular).  

                                                 
1 A vegades es pensa que la Festa, per ser una representació «viva», té l’obligació de canviar i 
això es deu a una confusió entre dos conceptes diferents: la Festa, canvia perquè està viva o està 
viva perquè canvia? 
2 Un repte força interessant seria resseguir sistemàticament la incorporació o transformació de 
tots aquells elements −escenogràfics o musicals− que configuren la representació actual. Això 
ajudaria a veure què roman de cada època i quines diferències es poden establir amb una 
hipotètica Festa originària.  



De totes maneres, no entra en els meus plans acabar amb una frase lapidària del 

tipus «la Festa ha mort!» perquè, a pesar dels embats del temps, sobreviu. El que sí que 

m’agradaria és saber com sobreviu i quines expectatives té de pervivència tal com 

l’hem coneguda fins ara. Açò suposa endinsar-se en un terreny força esvarós del qual, 

si la perspicàcia i la intuïció no m’abandonen, espere eixir-ne amb alguna conclusió 

vàlida. El meu objectiu, doncs, és analitzar la consideració que rep actualment la Festa, 

sense deixar de costat la percepció que ha tingut a través de la seua història, mirada 

cap enrere necessària per enfrontar-nos millor a aquesta qüestió. Moltes de les idees 

que recolliré ja les he expressades en altres llocs, però considere que aquesta reflexió 

encara està oberta a noves consideracions i que, en el context de les efemèrides 

d’enguany, paga la pena recuperar-les i avançar en aquest camí. Perquè, al cap i a la fi, 

com dic, el temps no passa debades ni tan sols per a la Festa. 

2. TRES FITES EN LA VISIÓ HISTÒRICA DE LA FESTA D’ELX 

 En la llarga història de la Festa, la representació no sempre s’ha valorat amb els 

paràmetres amb què actualment la jutgem. La forma de mirar-la no ha estat la mateixa 

amb el pas del temps, les seus funcions han anat canviant per als il·licitans: d’una 

escenificació que commemorava la festivitat de l’Assumpció a la festa central del 

calendari il·licità i d’ací a la seua valoració estètica i cultural. Açò no significa, com 

després veurem, que no existisquen constants que ens permeten parlar d’un mateix fet 

al llarg dels segles. 

2.1. De commemoració religiosa a festa d’un poble 

No sabem quines foren les motivacions que impulsaren a un grup d’eclesiàstics, 

probablement recolzats per les famílies de la petita noblesa local més arrelades a la 

població, a organitzar un drama religiós sobre la mort i l’assumpció de la Mare de Déu: 

una especial protecció rebuda en algun esdeveniment recent, un miracle vinculat amb 

aquesta advocació mariana o simplement un caprici dels gustos de l’època. L’absència 

de documentació impedeix que puguem resoldre aquesta qüestió. La primera 

referència que en trobem, no gaire explícita, apareix en una clàusula del testament 

d’Isabel Caro, datat el 9 de juliol de 1523: 



Item. Attenent que yo tinch grandíssima devoció a la gloriossísima e beneyta Verge 
Maria, mare de monssenyor Déu Ihesuchrist, e per la dita devoció tinch yo en cassa 
mia la seua ymatge beneyta ab la qual dita ymage cascun any en lo dia de la 
gloriossa sua Asumssió, ço és, la vespra a hora de completes, ab solepne processó, 
tenint la dita ymatge en casa mia, en vellut molt arreat, la prenen tots los preveres 
e frares que·s troben en aquella jornada e la porten ab processó a la sglésia major 
de Senyora Senta Maria de la dita vila, de hon se li fa grandíssima festa e solepnitat 
en lo seu dia beneyt.3 

I deixa establerta una quantitat de diners perquè «tots los preveres de la dita 

vila tinguen la dita festa e la facen a més voluntat», amb la clara intenció que 

perdurara. És evident que aquest text només el podem interpretar a partir del que ja 

coneixem sobre la representació: si de la Festa s’haguera conservat només aquesta 

notícia, caldria posar molta imaginació per veure que al darrere hi havia alguna cosa 

més que una celebració religiosa sense especificar. Ha estat necessari l’estudi d’altres 

elements –com el text literari o la música– i del context escenogràfic4 en què s’arrela la 

representació per donar una data aproximada del naixement de la Festa, la segona 

meitat del segle XV, element que permeté, en aparéixer per sorpresa a l’arxiu de 

l’església de Santa Maria, interpretar aquest document com la primera referència al 

Misteri d’Elx. 

La primera notícia clarament relacionada amb la representació és de 1530 i 

correspon a una petició d’ajuda de Lluís Perpinyà en nom de la Confraria de Nostra 

Senyora de l’Assumpció adreçada al Consell de la vila per a daurar la «cadira de la 

santa Asunçió».5 Els estudiosos encara no han pogut esbrinar si aquesta «cadira» és 

                                                 
3 Arxiu de la Basílica de Santa Maria d’Elx, sig. 75P (apud Blasco et al.: 1999, 465). Recentment el 
document ha estat restaurat per al Museu de la Mare de Déu de la Basílica de Santa Maria d’Elx. 
4 Entre les moltes aportacions que han aparegut en els darrers trenta anys, cal destacar les de 
Ferrando (1989), Gómez Muntané (1986), Quirante (1987) i, especialment, Massip (1991 i 2005). 
5 Arxiu Municipal d’Elx [AME], Capítol del 26 de novembre de 1530. Salvador Perpinyà, en el 
seu llibre Antigüedades y glorias de la villa de Elche (1705), dóna notícia que el 1502 «sucedió 
quebrarse uno de los palos que sustentavan el Araceli», sense que passara cap desgràcia. Açò 
féu que «como fuesse uno de los primeros portentos que experimentaron los yllicitanos, creció 
maior su devoción; y fueron tantos los cofrades que en dicha cofradía se escrivieron, que con 
mayor solemnidad  continuaron algunos años esta fiesta» (Perpinyà: 1995, 67). Pot ser aquest 
succés una invenció de l’autor? Al meu parer, per les dades que dóna, força versemblants, i la 
forma d’explicar-lo, sembla que no, que es basa en alguna font que a nosaltres no ens ha arribat. 
Hem de negar-li tota credibilitat perquè no conservem cap document que faça referència a la 
Festa anterior a 1523 i per explicar el fet com una intervenció divina? No seria l’únic ensurt que 
s’ha donat en la representació al llarg del temps. I fixeu-vos quan diu «primeros portentos»: si 
es tractava d’una representació de la segona meitat del xiii –i així es creia des del segle xvii–, 
com és possible que en segle i mig d’existència no s’haguera produït cap fet extraordinari? O, és 



una referència antiga de l’actual araceli (una part d’aquest?) o es tracta d’un altre 

aparell aeri no ben documentat. Del que no hi ha cap dubte és que en aquest document 

ja es parla d’una escenificació organitzada per una institució de caràcter piadós. 

Amb les poques dades que tenim a l’abast, podem pensar que la Festa dels 

primers temps es tractava d’una representació dramàtica que commemorava una de les 

festivitats més importants del calendari litúrgic cristià, l'Assumpció de la Mare de Déu, 

organitzada per les famílies de la petita noblesa local, com els Caro o els Perpinyà. 

Aquesta Festa primerenca tenia l’objectiu de celebrar aquesta diada d’una manera molt 

comuna a finals de l’edat mitjana, especialment als territoris de la Corona d’Aragó, és a 

dir, fent ús d’elements espectaculars propis de la dramatúrgia medieval, que tanta 

fortuna tingué en aquestes terres. 

No sabem quant de temps la representació de la mort i assumpció de la Mare de 

Déu fou per als il·licitans una celebració més del seu calendari religiós i festiu. La 

complexitat i l’espectacularitat de la posada en escena superava de lluny qualsevol 

altra celebració festiva de la localitat,6 circumstància que degué ajudar la seua 

popularitat dins i fora d’Elx. Només una creixent acceptació pogué estar al darrere de 

l’interés de la Confraria de Nostra Senyora per continuar endavant amb una 

representació massa costosa, les despeses de la qual havien de cobrir-se amb cada 

vegada més ajudes per part del Consell municipal. 

2.2. La festa de la vila d’Elx 

A finals del segle XVI la Confraria tenia greus dificultats per representar la Festa. 

Amb l’objectiu d’evitar la desaparició, l’11 de març de 1609 el Consell decidí fer-se’n 

càrrec. L’acta del capítol diu: 

[Com la Festa de Nostra Senyora de la Assumpció] anàs algun tant en deminutió per 
los grans gastos que ab sí porta y de la confraria se tragués molt poca cosa, per lo 
qual no·s trobava que volguén ocupar lo càrrech de Majordom de dita confraria, 

                                                                                                                                               
que la data de creació de la Festa no estava tan allunyada del 1502? Ho sabia S. Perpinyà? Cal 
ser prudent a l’hora de desestimar documentació de «segona mà» ja que pot donar indicis que 
paga la pena tenir en compte. 
6 Cal recordar, per exemple, la processó del Corpus d’Elx, documentada ja el 1413, en la qual 
eixien un número considerable de roques amb representació d’escenes religioses al damunt, 
entre les quals ja es trobaven algunes referents a la Dormició i l’Assumpció de la Mare de Déu 
(vid. la notícia de l’any 1477 que dóna el Llibre Racional Major, f. 65v de l’AME, editada per 
Massip: 1986, VI nota 22). 



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 és 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 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 [...].7 

Aquest document és d’una extraordinària importància perquè ens presenta una 

visió de la Festa diferent, amb uns components que amb el temps havia adquirit. La 

decisió del Consell municipal, que des de la nostra perspectiva, a posteriori, pot semblar 

força lògica, només pot explicar-se si la Festa havia deixat de ser simplement una 

commemoració religiosa i s’havia convertit, en paraules de Massip, en el «símbol viu 

de la comunitat» (1995, 142). En aquest sentit és força interessant fixar-se en els 

diferents motius que esgrimeix el poder municipal per prendre tal mesura. Des d’un 

pla més «objectiu», el document parla de les dificultats que té la Confraria de Nostra 

Senyora per fer front a les nombroses despeses que ocasionava la representació, però 

des del començament al·ludeix, des d’una perspectiva més emotiva, la necessitat de 

protegir la celebració que «tots nostres majors y pasats an procurat ab totes veres 

festejar» i en la qual participa la patrona d’Elx. I, deixant-se portar per creences 

meravelloses, fa referència a la coincidència que cada vegada que s’havia decidit no 

representar-la, la població havia viscut fortes inclemències meteorològiques que havien 

afectat greument l’agricultura, motor econòmic i base de l’estabilitat de l’Elx de l’època 

(«que se ha vist que dos anys que·s dexà de fer [...] apedregà y caigué molta pedra en lo 

terme de la present vila, de tal manera que durà molts anys que los abres y pins no 

pogueren tornar a cobrar lo que havien perdut»). 

No era motiu suficient ni haguera tingut cap sentit acceptar l’organització de la 

Festa només perquè la confraria encarregada de fer-ho no tenia els ingressos necessaris 

per fer front a les despeses del muntatge. Representacions com la d’Elx havia per tot 

arreu a finals de l’edat mitjana i en els primers segles de la moderna i moltes hagueren 

de patir la manca de diners –a banda de les interdiccions eclesiàstiques– que les portà a 

la desaparició. Si el Consell municipal, en representació de la població, es feia càrrec de 

les despeses era necessària alguna raó més que justificara aquesta intervenció: la Festa 

                                                 
7 AME, Capítol municipal de l’11 de març de 1609 (apud Castaño: 1991, 71). 



s’havia convertit en l’element integrador i cohesionador de la població il·licitana, una 

celebració que s’havia heretat dels avantpassats i la periodicitat anual de la qual 

comportava una eficàcia comunitària, la protecció divina davant els desastres naturals. 

En poques paraules, la Festa s’havia convertit per als il·licitans en una mena de 

ritu comunitari i identitari. A través de diversos indicis, els quals no entraré a analitzar 

ara,8 es pot veure aquesta ritualització al llarg del segle XVI, transformació que té la 

culminació en l’acta municipal de 1609. Entre alguns dels elements podem citar la 

vinculació de la Festa amb el destí de la comunitat (la celebració reiterada com a 

garantia de la protecció divina), la fixació i codificació de la representació (a través del 

control de les consuetes),9 la voluntat expressa de no interrompre en cap cas 

l’escenificació anual de la Festa per a no trencar la salvaguarda i la prosperitat 

comunitària o la creació d’una mitologia al voltant de l’origen de la representació.10 

Però si hi ha un element eloqüent d’aquesta transformació, sens dubte és el 

canvi de denominació. En un primer moment la representació rep un nom concret i 

específic en les referències que en conservem, que el diferenciaria d’altres celebracions: 

«la Festa de Nostra Senyora de l’Assumpció» o «Festa de l’Assumpció de la gloriosa 

Verge Maria». Però amb el pas de l’organització a mans municipals es conegué cada 

vegada més amb el nom de «la Festa», amb el qual era identificada com la festivitat 

principal de la vila. Podem observar fossilitzat aquest canvi en el títol que duu la còpia 

del text de l’obra de 1625: Llibre de la Festa de Nostra Senyora de la Sumptió, ditta 

vulgarment la Festa de la vila d’Elig. La transformació de la manera de denominar la 

representació a través del temps no ha de passar desapercebuda ja que, com 

                                                 
8 Emplace el lector a consultar els treballs que he dedicat a aquest tema: 2004 i 2008. 
9 Al llarg del segle XVI s’introduïren un conjunt de reformes musicals, textuals i, possiblement, 
escèniques que adaptaren la representació als nous corrents estètics renaixentistes; però, a partir 
del XVII, amb la consideració d’aquest drama com a festivitat per excel·lència de la vila d’Elx, la 
Festa començà a fixar-se, cosa que es relacionaria amb la codificació normal de qualsevol ritual. 
Açò explicaria per què la reforma Joan B. Comes per a la coronació, que apareix a la còpia del 
text de 1625, no fructificà. 
10 La transformació en ritu comunitari de la Festa suposà l’aparició d’un conjunt de tradicions de 
caràcter mític i llegendari que donaren un sentit més transcendent a la representació: d’aquesta 
manera, a començaments del segle XVII, a partir de la història local de Cristòfol Sanç (1621) i de 
la còpia del text de Gaspar Soler (1625), es relacionà interessadament l’origen de la Festa amb la 
conquista d’Elx per les tropes cristianes en el segle XIII, és a dir, amb la fundació de la comunitat 
que la celebra. 



comentarem més endavant amb la difusió del nom Misteri d’Elx, sol ser un indicador 

de la percepció que se’n té. 

Els segles XVII i XVIII foren els de màxima esplendor de la Festa gràcies al suport 

i la seguretat que s’havia aconseguit amb la decisió del Consell municipal de fer-se’n 

càrrec de l’organització. Ara no és el moment de fer una història dels esdeveniments 

més rellevants d’aquesta època, només apuntar que el municipi assumí la 

responsabilitat que havia acceptat el 1609 fins al punt de pledejar per la defensa i 

continuïtat de la representació amb el mateix bisbat, que volgué intervenir-hi. Seguint 

les directrius marcades pel Concili de Trento (1545-1563), encaminades a buidar les 

esglésies de tota classe de celebracions populars, el Sínode Diocesà d’Oriola de 1600 

prohibí tota representació dins dels temples. Segurament aquesta fou una de les causes 

que motivà una ingerència del bisbat i contra la qual el Consell municipal al·legà 

davant la Reial Audiència de València el 1632 amb la presentació d’un rescripte del 

papa Urbà VIII, emés a través de la Reverenda Cambra Apostòlica, que protegia la 

Festa de qualsevol intromissió. Encara no sabem avui dia com fou possible que des 

d’Elx s’aconseguira un document de la Santa Seu que assegurara la continuïtat de la 

representació, però deixa ben a les clares l’interés que el Consell posà en l’assumpte, 

que l’impel·lí a buscar l’ajuda en la instància religiosa més elevada.11 

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 el 

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

amb l’objectiu de protegir els apòstols i la imatge de la patrona. En aquesta nova 

intervenció del bisbat en la representació, de les moltes que havia plantejat d’ençà el 

1632, l’actitud del Consell fou diferent. A partir dels resultats, ja que encara no sabem 

ben bé com anà tot plegat, sembla ser que el municipi acceptà la decisió d’eliminar 

aquest passatge i, si hi posà resistència, ara ja no li donà cap resultat. 

L’arribada de l’estat liberal al segon terç del segle XIX fou la causa d’un altre 

episodi en el procés decadent que havia iniciat la Festa. El 1835 l’Ajuntament decidí 

                                                 
11 Un estudi sobre el document pontifici de J. Castaño amb una transcripció i traducció al 
castellà i al català per part de T. de Montagut i M. Sitjar en Pérez Juan (2008). 



utilitzar els diners que destinava al pagament de la capella de música de l’església de 

Santa Maria per a contractar els metges i mestres necessaris a la localitat. Aquesta 

decisió féu que, a partir d’aquest moment, cantors aficionats de la població, amb la 

voluntat que no desapareguera la representació, s’encarregaren de canta-la. A pesar de 

les dificultats, els il·licitans no volgueren despendre’s de la seua celebració identitària. 

A poc a poc, amb el pas dels anys, el municipi s’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 en el 

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

municipals canviaven constantment a causa de l’alternança política, el mestre de 

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

Aquesta situació provocà que a finals del segle XIX s’alçaren veus que reclamaven 

acabar amb aquesta decadència. 

2.3. Intel·lectualitat i Misteri d’Elx 

 La degradació escènica i musical a la qual havia arribat la Festa a finals del segle 

XIX,12 com a conseqüència dels pocs recursos esmerçats i de l’escàs interés per part de 

l’Ajuntament, féu que els intel·lectuals que estudiaren la Festa i que s’hi acostaren a 

partir d’aquesta època denunciaren el seu estat i promogueren la seua «restauració». 

L’interés d’aquests estudiosos no era casual, es devia fonamentalment a la tasca 

desenvolupada pels historiadors locals Aurelià i Pere Ibarra. Aquests dos germans 

foren capaços d’establir relacions amb diferents intel·lectuals de València, Barcelona o 

Madrid, com ara Marià Roca de Togores, Gaietà Vidal i de Valenciano, Roc Chabàs, 

Adolfo Herrera, Pierre Paris, Teodor Llorente, Felip Pedrell, Josep Ruiz de Lihory, etc. 

Tots aquests «inteligentes», com els denominava Pere Ibarra, destacaren en els seus 

estudis i comentaris l’excepcionalitat teatral, musical i artística de la representació i 

introduïren, així, una perspectiva fins ara desconeguda per a la Festa, l’estètica o 

artística. 

 Totes les valoracions que feren aquests intel·lectuals, en especial les crítiques de 

Pedrell, animaren Pere Ibarra per demanar en diferents campanyes la definitiva 

                                                 
12 Per a una anàlisi detallada de la representació en aquesta època, vid. Castaño (1983). 



«restauració» de la Festa, que es portà a terme finalment el 1924 amb la creació de la 

Junta Protectora de la Festa i que estigué dirigida pel músic Òscar Esplà. Entre les 

mesures que es prengueren destaquen la revisió musical i la reincorporació de l’escena 

de la judiada.13 Alguns investigadors, entre ells J. Castaño (1998, 100), apunten a 

aquesta restauració, que s’aprofità per instaurar l’assaig general del dia 13 d’agost,14 

com l’inici d’una nova concepció de la Festa que valorava la representació més des del 

punt de vista turísticocultural que del festiu.  

 Aquesta concepció estètica i turísticocultural de la Festa prosseguí després de la 

Guerra Civil, amb uns interessos ideològics i de propaganda prou definits pel règim 

franquista. En els anys 50 es portà a terme la segona part de la «restauració» que 

s’havia iniciat el 1924. 

Les impressions dels visitants destacats convidats a la Festa, els suggeriments 
d’alguns membres del Patronat Nacional del Misteri i les intervencions d’alguns 
estudiosos fetes en aquests anys de la postguerra –que tot i que ben intencionades, 
no sempre estaven ben documentades–, incidien generalment en perfeccionar 
l’escenificació, és a dir, en fer una representació més assajada, menys improvisada, 
millor ensamblada, però que cercava els seus models en el teatre contemporani o, 
fins i tot, en el cinema [...]. (Castaño: 2002, 130-131)15 

 No vull que es malinterprete la idea sobre aquesta nova actitud envers la Festa. 

El paper dels intel·lectuals que estudiaren el drama assumpcionista entre el darrer terç 

del segle XIX i el primer del XX, en molts casos amb un rigor gens menyspreable,16 fou 

necessari perquè els il·licitans s’adonaren de l’extraordinari llegat que era la Festa i per 

                                                 
13 Per a aprofundir en tot aquest període, que s’estén entre finals del segle XIX i el primer terç del 
XX, vid. Castaño (1993). 
14 L’origen de l’assaig del dia 13 d’agost està en la necessitat de provar en una representació 
prèvia la revisió musical i els canvis escènics introduïts. La circumstància de fer aquest assaig 
amb les portes de l’església tancades motivà l’interés per part d’estudiosos i visitants, que 
podien gaudir de la representació sense les molèsties d’espai i de soroll dels dies tradicionals.  
15 No cal perdre de vista que les «restauracions» dels anys 20 i 50 si, d’una banda, recuperaren 
elements que s’estaven descurant, d’una altra, no tot el que es netejà a instàncies dels entesos 
era conseqüència del mal estat de la Festa. En aquest sentit, la direcció del mestre de capella en 
escena vestit de carrer 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. 
16 És obvi que moltes de les conclusions a les quals arribaren aquests estudiosos no han pogut 
sobreviure a la crítica actual –d’una altra banda, hereva d’aquell interés erudit–, però no és 
menys cert que entre aquests estudis 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’establiment de la Legenda aurea de Voragine com a font, l’edició crítica 
d’una consueta o la transcripció moderna de la música. 



a poder recuperar una lluïssor perduda al llarg d’un segle i mig de desídia. Però aquest 

interés altruista i aquesta conscienciació pública de la rellevància de la representació 

portà aparellat amb el temps un enfrontament entre dues visions completament 

diferents: la festiva i la que hem denominat estètica. I és en aquest punt on ara mateix 

ens trobem, una cruïlla en què dirimir la recuperació del sentit tradicional de la Festa o 

la conversió en un espectacle turísticocultural. 

 De nou la denominació de la representació esdevé un indicador d’aquesta nova 

etapa. A poc a poc, s’ha anat introduint el terme misteri per a fer referència a la 

representació, en detriment moltes vegades del terme tradicional de festa. Massip, que 

ja es plantejà aquesta qüestió, deixa clar que les dues formes són correctes: una 

correspon a la nomenclatura històrica, que apareix en la documentació des del segle 

XVII; i l’altra és un terme propi de la terminologia teatral que es refereix específicament 

a drames religiosos de tècnica medieval (la primera referència del qual en català es 

troba, casualment, al Misteri assumpcionista de València, del primer quart del segle XV), 

utilitzat en els estudis sobre la representació il·licitana des de Milà i Fontanals (Massip: 

1986, VI-VIII). Amb Festa d’Elx, doncs, s’incideix sobretot en el seu aspecte tradicional i 

festiu, i amb Misteri d’Elx, en el seu caràcter més teatral i espectacular. L'ús de l’un o de 

l’altre a Elx, en tot cas, no ens ha de semblar innocent. 

2.4. El dilema: ser o no ser 

 La consideració de la Festa, com hem vist, ha canviat al llarg de cinc-cents anys: 

ha passat de ser una commemoració religiosa a convertir-se en una celebració 

comunitària i, finalment, a esdevenir un producte turísticocultural. Cometríem un error 

si aquestes tres etapes les veiérem com un procés substitutiu: no són tres Festes 

diferents les que s’han anat succeint amb el pas del temps, sinó una mateixa Festa que 

ha adquirit formes diferents de ser entesa. La representació, per tant, podria comparar-

se a una ceba, amb diferents capes superposades en què totes les consideracions que ha 

rebut hi són presents. En l’actualitat la Festa no deixa en cap moment de ser una obra 

de teatre medieval, una celebració religiosa, un ritu comunitari o un espectacle cultural. 

És tot alhora. 

 Però, quina és la valoració de la Festa que preval? Com hem vist en els apartats 

anteriors, segons l’època podem parlar d’una manera o una altra d’entendre-la. Si 



apliquem amb prevencions la terminologia proposada per Kuhn per a la filosofia de la 

ciència, podríem considerar aquests canvis estudiats una mena de «paradigmes» que se 

succeeixen, encara que la superioritat d’un no suposa, en principi, l’eliminació dels 

altres, que perviuen d’una manera secundària. 

 A finals del segle XIX s’inicià una forma nova i desconeguda fins aquell moment 

d’entendre la Festa, la visió estètica de què parlava, introduïda pels intel·lectuals que 

estudiaren la representació en aquella època. Aquesta visió ha anat prenent forma i 

força al llarg del segle XX i ha estat en els darrers decennis quan s’ha enfrontat 

obertament amb l’anterior, que funcionava des de finals del XVI i començaments del 

XVII. I és en aquest dilema on ara mateix es troba la Festa: ha de continuar sent la 

celebració comunitària i identitària del poble d’Elx o s’han de dedicar tots els esforços a 

fer-ne un producte turístic i cultural rendible?17 

 Trobe que davant d’aquest dilema tenim tres alternatives diferents: donar 

preferència al sentit tradicional de la Festa, reforçar-ne la visió estètica i canviar 

definitivament el «paradigma» o mantenir un equilibri entre ambdues opcions. 

Aquesta darrera possibilitat de compromís sembla ara mateix la més adequada, a la 

vista dels principis de la societat actual, en la qual la rendibilitat econòmica esdevé la 

mesura de totes les coses (des dels estudis que es cursen fins a la recuperació de les 

restes històriques, això del digues-me el que tens i et diré el que vals) i el consumisme 

l’actitud més estesa. Mantenir la Festa com una celebració comunitària allunyada de 

tota contaminació del turisme i de la cultura de masses és una heroïcitat abocada a una 

clara frustració, un ideal que cal tenir present però que és impossible de portar a terme 

en la nostra societat de consum. És el punt intermedi, doncs, l’objectiu de mínims 

possibilista que caldria perseguir, en què estiguera assegurada la pervivència 

tradicional de la Festa a pesar del consumisme turístic. Però, com fer possible aquest 
                                                 
17 És força interessant el que, de forma general, comenta I. Moreno: «Los grupos que las 
organizan [les festes] y que tienen en ellas un mayor grado de protagonismo tendrán que optar 
entre dos alternativas. La primera es incorporarlas plenamente a la economía de mercado 
convirtiéndolas en mercancías para consumo de masas; mercancías etiquetadas con las 
denominaciones de “tradicionales” y “típicas”. Ello, sin duda, permitiría su permanencia formal 
sin problemas, e incluso con una mayor brillantez en sus elementos expresivos estéticos. Pero 
sería a costa de vaciarlas de la mayor parte de sus funciones y significados. La segunda 
alternativa es la profundización o activazión de los valores de uso de las fiestas: su valorización 
en tanto que contextos de reafirmación colectiva y de identificación del yo individual con 
alguno o algunos de los niveles del nosotros colectivo» (1999, 20-21). 



equilibri, sempre precari i en contínua lluita contra les forces que s’hi oposen, i que no 

es convertisca en una transició cap a un final anunciat? És aquesta la qüestió que la 

societat il·licitana i les institucions implicades en l’organització de la Festa tenen la 

responsabilitat de respondre. Si no és que ja han emés un judici... 

3. PATRIMONI DE LA HUMANITAT I LLEI DEL MISTERI D’ELX: MORT I FOSSILITZACIÓ DEL 

DINOSAURE? 

 Potser ja tenim la resposta al dilema plantejat, però encara no en som del tot 

conscients (o no ho volem veure). Amb el temps, la força de la visió turísticocultural de 

la Festa ha augmentat considerablement i, a la vista de certes actituds públiques i de 

decisions preses al si de les institucions encarregades de vetlar per la representació, 

està guanyant la batalla a la visió més tradicional i comunitària, defensada en cercles 

cada vegada més reduïts. No faré un llistat de tots els greuges que s’han comés en els 

darrers anys en contra d’aquest caràcter festiu, seria massa llarg,18 però sí que voldria 

referir-me a dos aspectes, la declaració de la Festa com a Patrimoni de la Humanitat per 

la Unesco (maig de 2001) i l’aprovació de la Llei del Misteri d’Elx per les Corts 

Valencianes (desembre de 2005), que poden donar moltes pistes de la situació en què es 

troba la representació. La meua intenció simplement és aportar algunes consideracions 

que tot estudi que es faça d’aquestes dues fites crec que hauria de tenir en compte.19 

 El 18 de maig de 2001 el Misteri d’Elx fou declarat Obra Mestra del Patrimoni 

Oral i Immaterial de la Humanitat en la primera convocatòria d’aquest reconeixement 

que la Unesco havia organitzat. Cinc mesos abans els horts de palmeres d’Elx havien 

aconseguit la declaració de Patrimoni de la Humanitat en la secció de béns materials i 

paisatgístics, amb la qual cosa en ben poc temps Elx posseïa dos reconeixements de la 

institució cultural més prestigiosa en l’àmbit internacional. La ciutat estava preparada 
                                                 
18 Moltes de les decisions que s’han pres sobre la Festa han afectat el sentit tradicional de la 
representació. Potser les més cridaneres siguen el canvi de subjecció de la lona del cel l’any 1993 
i la substitució del vestuari a l’any següent. En el primer cas, amb l’excusa que la superfície del 
cel apareguera més tensa als ulls dels espectadors, es reemplaçà la subjecció històrica en 
quadrícula per una radial, que amb el temps no ha servit per corregir l’aspecte corbat de la lona. 
En l’altre cas, es dissenyà un vestuari que s’apartà dels models que es remuntaven a l’època 
medieval i que s’inspirava en el model pseudohistoricista del cinema.   
19 Sobre la Festa com a patrimoni cultural i celebració popular a partir de la declaració de la 
Unesco, Jessica Furnell ha presentat un treball de doctorat, sota el títol Das Misteri d’Elx: 

Weltkulturerbe mit “Leib und Seele”? Zur Vergegenwärtigung eines Weltkulturerbes (Leuphana 
Universität Lüneburg, 3-12-2008). 



per a aquests reconeixements? Els estudis que s’han fet respecte d’açò encara són pocs, 

però les primeres conclusions indiquen que Elx no ha estat a l’alçada de la 

responsabilitat envers aquests dos béns que se li demanava.20 No entraré a valorar la 

gestió que l’Ajuntament ha fet d’ençà les declaracions, potser aquest no és l’espai ni el 

moment per a fer-ho, però sí que voldria, pel que fa a la Festa, palesar l’oportunitat que 

s’ha perdut. 

 És evident que el nomenament de Patrimoni de la Humanitat té una repercussió 

turística i, per tant, tot el que toca la Unesco amb aquest títol ho converteix en un 

producte de «cultura de masses», a l’abast de tot aquell visitant que busque certa 

pàtina de coneixement. Funciona com a una mena de marca comercial o de 

«denominació d’origen» que, per a uns, suposa una difusió de prestigi i, per a uns 

altres, la seguretat que estan consumint un producte que compleix tots els requisits de 

qualitat. Tanmateix, ser conscients d’aquesta dimensió turística de la declaració de 

Patrimoni de la Humanitat des de bon començament pot ajudar a l’hora de saber 

quines decisions cal prendre; en canvi, amagar-la o dissimular-la pot ser perjudicial a 

mitjan termini. 

 En el context d’equilibri precari de què parlava abans entre la visió tradicional i 

la turística de la Festa, i que sembla l’única possibilitat de pervivència raonable ara per 

ara, la declaració de Patrimoni de la Humanitat ha estat un revulsiu per a la segona. És 

cert que aquesta distinció suposa una revalorització turísticocultural de la Festa, però 

per als potencials visitants, no per a la comunitat que la celebra.21 En el procés que s’ha 

anat imposant la visió estètica per sobre de la tradicional, la declaració de la Unesco ha 

funcionat com un contrapés per a acabar de decantar un desequilibri que cada vegada 

era més acusat. El títol de Patrimoni de la Humanitat, a pesar de la vessant més 

promocional i turística, podia haver ajudat els il·licitans a conscienciar-se de la 
                                                 
20 En el cas dels horts de palmeres, cal citar Ortiz-Gràcia (2004) i pel que fa al Misteri d’Elx, 
Castaño (2008, 168-174). La Càtedra Misteri d’Elx organitzà un seminari sota el títol d’El Misteri 

como Patrimonio de la Humanidad (29-30 d’octubre de 2008) en què s’analitzà els efectes d’aquest 
nomenament en la representació. 
21 Realment, l’expedient adreçat a la Unesco incidia més en la necessitat de protegir el caràcter 
tradicional i comunitari de la representació que la vessant cultural i turística: «testimoni únic 
d’una tradició cultural viva», diu exactament (Misteri: 2001, s.p.). A més, es detallen els perills 
que pateix la Festa i es plantegen possibles solucions. Atorgat el nomenament, les accions dels 
organismes públics s’han dirigit principalment a incentivar i difondre l’aspecte més artístic de la 
representació, a la recerca d’un espectacle que done fama a Elx en el món.  



importància de preservar un element tan fràgil com és la Festa, que ha pogut  véncer els 

obstacles del pas del temps gràcies a la tenacitat històrica d’un poble que s’hi ha vist 

reflectit com a comunitat. Per a això era menester una reflexió comuna, raonada i 

tranquil·la, allunyada de l’embriaguesa de la declaració com a Patrimoni de la 

Humanitat, que mai s’ha portat a terme. Ni les institucions públiques, que han vist en 

la distinció una oportunitat política, ni els mitjans de comunicació, que han accentuat la 

seua voracitat de notícies, ni el localisme, que ha vist en el reconeixement una manera 

de nodrir el seu xovinisme, han ajudat que es poguera fer aquesta reflexió amb el 

trellat que demanava el moment. 

 Una de les conseqüències de la rauxa d’idees i iniciatives que desencadenà la 

declaració de Patrimoni de la Humanitat fou l’aprovació de la Llei de la Festa o Misteri 

d’Elx per les Corts Valencianes (llei 13/2005 de 22 de desembre de 2005). El temps de 

funcionament d’aquesta norma ha demostrat que la seua implantació ha facilitat un 

major arrelament de la visió turísticocultural en l’organització de la Festa. Sense 

oblidar, la major influència que a partir d’aquesta llei té la política sobre la institució 

encarregada de l’organització de la representació, el Patronat del Misteri d’Elx, que en 

ocasions es veu abocat a decisions de compromís o «políticament correctes». 

 En altre lloc ja he parlat d’aquesta llei (2007), en concret de l’oposició que 

generà la redacció en l’Ajuntament d’Elx i en els mitjans de comunicació locals a partir 

del concepte de propietat de la Festa, amb actituds prou interessades si tenim en compte 

que les dues institucions públiques implicades, Ajuntament i Generalitat, estan 

governades per dos partits polítics enfrontats. Molts dels arguments que es presentaren 

per a defendre la propietat i el dret del poble d’Elx envers la Festa foren falsejats, quan 

no manipulats, en un tour de force per a guanyar terreny i pes a l’adversari polític dins 

de la llei. Més aviat, la relació de la població d’Elx amb la Festa és més propera a la 

responsabilitat i al deure que a la propietat, però açò és un altre tema. 

 Entre algunes de les coses que es poden comentar d’aquesta llei, al meu parer, 

perjudicials per a la Festa, vull referir-me a dues: l’exclusió dels actes festius que 

acompanyen i contextualitzen la representació (la Nit de l’Albà, la roà, la processó i les 

Salves) i l’escassa preocupació per canalitzar la participació ciutadana. 



 Encara que la llei té un objectiu eminentment organitzatiu (en aquest sentit, 

disposa el funcionament del Patronat del Misteri d’Elx), també inclou altre tipus de 

continguts, com ara referències històriques, entre els quals es troba a faltar l’esment de 

les altres celebracions festives que, juntament amb la representació de la Festa, 

conformen les denominades Festes d’agost. La incorporació d’aquests actes haguera 

suposat una mínima protecció de la seua celebració sota l’aixopluc de la llei. Però no 

sols això, el que és més important, l’exclusió suposa l’assumpció d’una idea 

descontextualitzada de la Festa, una representació aïllada de qualsevol context popular 

i comunitari. Eliminat el context festiu, la Festa ja pot ser fossilitzada –i utilitzada– com 

una peça de museu, que és el perill que els diferents investigadors que s’han acostat en 

les darreres dècades han denunciat. 

 L’altre aspecte, la canalització de la participació ciutadana, no és alié a la 

descontextualització de la Festa. La redacció de la llei fou una oportunitat única per a 

establir canals que permeteren que els il·licitans se sentiren part de la celebració de la 

Festa. D’una o altra manera, el poble d’Elx sempre se n’ha sentit partícip, no sols com a 

espectador capaç de donar sentit a allò que s’escenifica, sinó en altres nivells de relació. 

Per exemple, l’arrova de l’oli als segles XVII i XVIII, impost que consistia en la donació 

d’una arrova d’oli per cada caldera de sabó que fabricara en diumenge: el fet de 

dedicar els diners arreplegats al manteniment de la representació i de ser el resultat de 

la principal activitat econòmica de la ciutat –la producció d’oli i sabó– són indicis que 

porten a pensar que més enllà de la funció de penalització per no «santificar les festes», 

hi ha la participació, imposada si voleu, en el finançament de la representació del 

motor econòmic de la població. Un altre exemple d’aquesta participació dels il·licitans 

més enllà del seu paper d’espectadors actius el trobem el 1835, quan, desapareguda la 

capella professional de músics i cantors, la representació fou assumida per il·licitans 

dedicats al cant amateur. 

Paradoxalment, l’esmentada decisió d’eliminar la capella professional de músics de 
Santa Maria, que semblava una condemna definitiva del Misteri, va fer buscar i 
trobar nous lligams populars. A partir d’aquest moment és possible que es 
ressentirà la celebració des del punt de vista musical, però també és cert que des de 
1835 tant els espectadors com els cantors del drama elxà, com ho eren els 
tramoistes, passaren a ser tots il·licitans. (Castaño: 2008, 101) 



 Aquesta vinculació del poble amb la seua celebració identitària s’ha anat diluint 

al llarg del segle XX fins al punt que s’està produint un transvasament d’espectadors 

dels dies tradicionals als dies dels assaigs generals. Aquesta conducta cal explicar-la a 

partir de diversos factors, entre els quals destaca la conversió de l’assaig del 13 d’agost 

en la representació que ha assumit tot el prestigi polític, social i turísticocultural. 

L’espectador dels assaigs, i en especial d’aquest, es comporta com si assistira a un 

esdeveniment cultural elitista i de rellevància, com podria ser l’estrena d’una òpera, on 

comparteix espai amb personalitats de la política i de la cultura, i es desvincula, així, de 

tot el component festiu de la representació. 

 Hauria d’haver estat una responsabilitat de la Llei del Misteri d’Elx fomentar el 

caràcter comunitari i popular de la Festa. Com? Sincerament, no ho sé ni crec que es 

tracte de plantejar idees brillants. Potser calia haver estudiat diferents opcions a partir 

del model d’altres festes anàlogues del nostre àmbit cultural: societats, confraries, 

agrupacions, etc. Una entitat de suport, creada al si del Patronat, que arreplegara tots 

aquells il·licitans que tingueren la voluntat de col·laborar d’alguna manera en la 

representació (donatius, activitats, etc.), de sentir-se’n part, i reforçar, així, els lligams 

malmesos entre el poble i la seua festa. 

4. BREU CONCLUSIÓ 

 La Festa o Misteri d’Elx és la celebració comunitària en la qual s’han vist 

reflectits els il·licitans durant generacions, l’element identitari que dóna sentit al cicle 

anual del poble d’Elx. No tots els drames religiosos medievals foren capaços d’arribar a 

aquest estadi de vinculació amb la societat en què s’originaren. Pels motius que foren, 

molts dels quals encara són desconeguts, però que es poden intuir a través de la 

documentació històrica, la representació de la dormició i assumpció de la Mare de Déu 

d’Elx es transformà, segons les paraules ja citades de Massip, en el símbol viu de la 

comunitat. Fins ara aquesta ha sigut la funció principal de la Festa durant segles, la raó 

de la seua pervivència.  

Des de finals del segle XIX, gràcies a l’interés dels visitants forans, als canvis 

políticoeconòmics i, com bé apunta Castaño, a un sentiment d’inferioritat dels il·licitans 



(2008, 117),22 la representació ha iniciat una nova transformació: de celebració popular a 

espectacle turísticocultural. És en mig d’aquest nou procés de redefinició de la Festa on 

ara mateix ens trobem. De les actituds i els comportaments d’ara es decidirà el futur de 

la Festa, la pregunta fa anys que es formulà i que està al damunt de la taula de les 

institucions públiques, que són, a fi de comptes, les que tenen capacitat de decisió i 

gestió: està la Festa, un dinosaure vell que sorprenentment encara camina entre 

nosaltres, en perill d’extinció tal com l’hem coneguda fins ara i de fossilitzar-se en 

benefici del consumisme turísticocultural o hi ha alguna possibilitat, per mínima que 

siga, de conservar el seu esperit de celebració comunitària? Si la resposta fóra 

decididament clara per part dels il·licitans, com ho ha estat en altres èpoques, no 

hauríem de témer molts dels perills que assetgen el sentit tradicional de la Festa, 

sempre trobaríem una escletxa per on respirar. Però, i aquesta qüestió és nova, els 

il·licitans estan decidits a conservar-ne el sentit tradicional? 
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