EL MISTERI D)ELX COM A ADAPTACIÓ
TEATRAL DE LA LEGENDA AUREA 1

1. INTROIT

Des dels primers treballs acadèmics sobre la Festa o Misteri
d'Elx, datats en el darrer terç del segle XIX, una de les principals preocupacions, a causa de la manca de notícies respecte de la data de
creació i de l'autor, era trobar indicis de l'origen de la representació
mitjançant la relació amb altres obres teatrals i literàries que en podrien ser considerades antecedents. Aquesta qüestió fou tractada pels
diferents estudiosos que s'hi acostaren, com ara Gaietà Vidal i de
Valenciano, Teodor Llorente, Felip Pedrell o Josep Ruiz de Lihory.
El primer autor que esmentà la Legenda aurea de J acobus de Voragine com a font directa del Misteri d'Elx fou Roc Chabàs (1890),
que publicà una mena d'edició crítica de la consueta de 1639. L'arxiver de la seu de València dedica tot un apartat del seu treball a demostrar que l'obra de Voragine és el relat sobre el qual es construeix
el drama elxà a partir d'una traducció abreujada del que diu el capítol
sobre la festivitat de l'Assumpció del llegendari.
Aquesta aportació passà prou desapercebuda, i no fou fins a l'esclat d'estudis que es produí gràcies a una nova generació d'investiga1. Aquest estudi s'emmarca en el projecte d'investigació Edición crítica digital de
textos hagiogrd/icos de la literatura catalana de los siglos xv i xvr (FFI2009-11594/
FILO). Una primera versió de l'estudi, molt esquemàtica i sense l'apèndix, fou presentada en el XVIII Simposi de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada,
que tingué lloc a la Universitat d'Alacant del9 a 1'11 de setembre de 2010.
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dors en els anys vuitanta que de nou es tingué en compte la relació
entre la Legenda aurea i la Festa. Entre els autors que tractaren el tema,
cal destacar Gonzalo Gironés (1977) i Luis Quirante (1987), que dedicaren sengles obres a establir els antecedents assumpcionistes que
trobem al darrere d'aquesta obra teatral de la segona meitat del segle xv. 2 Però fou l'estudi que Alfons Llorenç publicà en l'any 19873 el
primer que comparava tête-à-tête el text del drama amb el capítol de
l'Assumpció d'un dels primers manuscrits conservats que conté la traducció catalana de l'obra de Voragine, conegut amb el títol de Vides de
sants rosselloneses (ms. esp. 44 de la BNF).4
El present treball, deutor dels esmentats, i en especial del de Llorenç, pretén avançar en la comparació entre la Legenda aurea i el Misteri d'Elx, si és possible, d'una manera més exhaustiva i detinguda,
sense oblidar les coses que ja s'han dit. Però en lloc d'utilitzar un
testimoni de la versió catalana del llegendari massa antic respecte als
versos de la Festa, datats entre la segona meitat del segle xv i la primera del xvr,5 fem servir el text que recull l'incunable titulat Flos sanctorum romançat (Barcelona, 1494), contemporani a l'origen del drama
elxà i que aprofita la mateixa traducció que ja apareix en les Vides.

2.

LA LEGENDA AUREA, UN REST-SELLER MEDIEVAL

Jacobus de Voragine, potser un dels autors baixmedievals més
influents, és un personatge del qual no tenim moltes dades. Probablement nasqué entre 1226 i 1230 i fou membre destacat de l'orde domi2. Vid. també els treballs de LAzARO CARRETER (1979), ROMEU I FIGUERAS (1998) i
MASSIP I BONET (2005).
3. Fem servir les reedicions de GIRONÉs (2009) i LLORENÇ (1998).
4. El manuscrit, datat en la primera meitat del s. XIV, està editat en VoRAGINE 1977
(m, 190-203 ). GmoNÉs (2009) també fa una coHació entre les dues obres, però no suficientment clara, ja que barreja els apòcrifs assumpcionistes del Transitus W i Ps.
Melitó per veure'n la dependència.
5. La redacció més antiga del Misteri d'Elx correspon a la segona meitat del xv,
però aquest text patí una reforma al llarg del XVI possiblement a causa de la substitució
de peces monòdiques per unes altres polifòniques pròpies de l'estil renaixentista. Vid.
l'estudi lingüístic de FERRANDO (1998).
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nicà, on ocupà diversos càrrecs d'importància. L'any 1292 accedí a
l'arquebisbat de Gènova i sis anys després morí en aquesta mateixa
ciutat. Pel que sembla, es convertí en un hàbil predicador, ja que es
conserven diversos manuals de sermons que entronquen directament
amb la seua obra més famosa, la Legenda aurea. 6
La Legenda aurea -també coneguda com a Legenda sanctorum,
Lombardica historia i, més comunament, Flos sanctorum- fou escrita
poc abans de 1264. L'obra és un gran recull en llatí de vides de sants
i de festes cristològiques, mariològiques i eclesiàstiques organitzades
a partir del calendari litúrgic cristià. 7 En realitat, Voragine no introdueix cap novetat amb aquesta obra, sinó que reaprofita tradicions
anteriors i molt antigues. En aquest sentit, l'estructura cíclica -certament enginyosa, en permetre la reactualització contínua de la lectura del contingut- ja apareixia en els martirologis, himnaris i breviaris, i l'acció d'arreplegar vides de sants aparegué molt prompte en el
cristianisme, amb la narració exemplar de la passió dels màrtirs, i
tingué una considerable fortuna al llarg de l'edat mitjana.
Els capítols dedicats als sants estan construïts d'una manera semblant: en primer lloc apareix l'etimologia simbòlica del nom i, a continuació, apareixen els episodis més rellevants de la seua vida amb els
miracles en què intervingué el sant, tant en vida com després de mort.
Pel que fa als capítols sobre les festivitats de Crist i de la Mare de
Déu, tenen una càrrega molt més teologicodoctrinal, en comparació
amb els hagiogràfics, que podríem considerar més <diteraris». A pesar
d'açò, també és cert que capítols com el que ara tractem, el de l'Assumpció, o el de la Nativitat de Maria, potser pel seu caràcter més
apòcrif, contenen una major presència d'elements narratius.
Un dels aspectes que caracteritza la prosa de Voragine, que participa de la dependència de les autoritats pròpia dels escriptors me6. A l'Arxiu de la Basílica de Santa Maria d'Elx no es conserva cap exemplar del
llegendari, però sí que trobem en un mateix volum (sig. 297), imprès probablement el
1503, els Sermones de omnibus Evangeliis domenicalibus, que recull tres sermons per
cada text de l'Evangeli, en llaor de la Trinitat, de la Mare de Déu i de sant Domènec;
els Sermones quadragesimales, 92 sobre la Quaresma i sis sobre les tres festes de Pasqua, i els Sermones de omnibus sanctis, amb 307 esquemes sobre 81 vides de sants.
7. Per al contingut de l'obra és imprescindible la lectura de BouREAU (1984).
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dievals, és l'ús abundant de citacions, extretes de la Bíblia, dels Pares
de l'Església o dels teòlegs medievals més influents. Tanmateix, encara
que es faça servir sovint d'altres autors per a construir el discurs, Voragine elabora una obra que, si bé no podem definir com original, pot ser
reconeguda per la seua capacitat d'organització, integració i síntesi.
Per la gran difusió i fama que obtingué, sense dubte podem considerar aquesta obra un best seller de l'època. Tres dades confirmen
açò: sense comptar els testimonis de les múltiples traduccions, n'han
perviscut un miler de manuscrits arreu d'Europa, cosa força sorprenent per a una obra medieval; es traduí del llatí a les llengües vernacles abans que l'autor morira, fet que evidencia la rapidesa de la divulgació de l' obra; 8 i comptà amb una segona versió revisada de
l'autor, amb una transmissió textual diferenciada de la primera.
La gran fortuna de la Legenda aurea permeté, d'una banda, que
s'aprofitara en àmbits molt diversos, tant comunitaris (la predicació, els
oficis litúrgics -com les matines-, la lectura als refectoris i capítols
dels monestirs, etc.) com privats; així apareix documentada en multitud de biblioteques, ja siguen reials, nobiliàries o burgeses; i, d'una altra
banda, que esdevinguera una de les fonts més recurrents per als escriptors i artistes des del segle xm al tercer quart del XVI, quan els nous aires
provinents del Concili de Trento en desaconsellaren la lectura.
El teatre medieval no fou aliè a la influència d'aquest llegendari.
En aquest sentit, dins l'àmbit lingüístic català, moltes de les obres conservades tenen com a model, amb diferents graus de dependència, la
Legenda aurea, com és el cas del Misteri de santa Àgata (primera meitat
del segle xvi) o la Consueta de sant Jordi cavaller, la Consueta de la
conversió de sant Cristòfor, la Consueta de la passió de sant Cristòfor i la
Consueta de sant Mateu, que formen part del manuscrit Llabrés, copiat
a finals del XVI (Romeu 1957: 54-55, 124-126). De les obres pertanyents al cicle assumpcionista, tant el misteri de Tarragona (últim
quart del segle xiv) com el d'Elx fan servir la narració de Voragine com
a font. En canvi, la representació de València (primer quart del se8. Probablement, la primera llengua a la qual es traduí fou la catalana, a les acaballes del segle xm. Aquesta traducció, segurament portada a terme en algun monestir
del nord de Catalunya, es conserva en diverses còpies manuscrites dels segles xrv i xv,
una de les quals és l'esmentada Vides de sants rosselloneses.
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gle xv) aprofita altres textos, possiblement la Vita Christi d'Eiximenis
i els sermons vicentins (Romeu 1998: 67-87; Quirante 1987: 30-101).

3. LA LEGENDA AUREA, FONT DEL MISTERI D'ELX
La Festa és un gran mosaic que reutilitza una gran quantitat
d'elements textuals, musicals i escenogràfics anteriors. Des del punt
de vista argumental, com ja demostrà Chabàs, pren com a model el
capítol de l'assumpció que apareix en la Legenda aurea, però sobre
aquesta trama s'afegeixen elements escènics i literaris manllevats d'altres tipus de drames religiosos, especialment del cicle de la Passió.
Pel que fa a la música, s'aprofiten melodies preexistents per als cants
de la representació, fet molt comú en el teatre medieval: s'han identificat himnes litúrgics com el Vexilla regis prodeunt o el Victimae paschali laudes en la part considerada més antiga i, dins de les composicions polifòniques introduïdes en el segle xvi, trobem melodies de
Juan del Encina i de Pedro de Escobar extretes del Cancionero musical de Palacio. Possiblement aquella característica que hem destacat
de Voragine, però que formava part de la manera de ser de la cultura
medieval, la redacció a partir de préstecs d'autors anteriors, d'alguna
manera també és present a la Festa, que conjuga elements d'ací i
d'allà, això sí, amb originalitat i coherència. 9
Demostrada des de fa més de cent anys l'ascendència del llegendari de Voragine sobre el Misteri d'Elx, el que cal és aprofundir en
l'abast d'aquesta influència, terreny que, com he comentat adés, ha
comptat amb exceHents contribucions, però que encara pot donar
algun fruit més. La primera pregunta que cal plantejar-se és quina
versió n'utilitzà l'autor de la representació, si tenim en compte que la
traducció catalana de la Legenda aurea és força antiga i que els manuscrits i fragments conservats en palesen una certa difusió. Amb el
material documental que conservem, és del tot impossible respondre
aquesta qüestió, si tenim en compte que la versió en català del relat
9. Per a un estudi detallat dels antecedents en què s'inspira la Festa, vid. MAsSIP
1986 i 2005.
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de l'assumpció arreplega tots els motius que apareixen en el text llatí
i la Festa no incorpora cap tret que ens permeta filiar-la amb una o
amb l'altra. Si prenem en consideració la quantitat de testimonis en la
llengua original que hi havia a l'època - i el cas estudiat a la diòcesi
de Barcelona per Baucells (1983) pot valdre com a exemple- i el fet
que la versió en romanç seria més comuna en biblioteques de laics
que en una d'eclesiàstica com la que podria tenir la parròquia de
Santa Maria d'aleshores, el més lògic seria pensar que el text de Voragine consultat devia ser en llatí. 10 Malgrat açò, a causa de la fidelitat
textual i per facilitar la lectura, la comparació la farem a partir de la
traducció catalana que arreplega el Flos sanctorum romançat, publicat
per Johan Rosembach a Barcelona l'any 1494, edició coetània a la
creació de la Festa (Càmara 2009: 193-211).
Per fer més entenedora la comparació, dividiré la representació
en episodis i indicaré entre parèntesis els números que corresponen
als trets en què Quirante (1987: 27-28) divideix la narració tradicional de la dormició i l'assumpció de la Mare de Déu provinent dels
Evangelis apòcrifs, esquema reproduït a l'apèndix. Faré servir PS per
a fer referència al text contingut en l'incunable català que depèn de la
Legenda aurea i MdE per al Misteri d'Elx. 11
1) Visita als llocs de la passió (0-3 ). El relat s'inicia amb la visita de
Maria a alguns dels llocs per on passà el seu fill. Encara que el PS fa
un llistat extens que recorda els moments més importants de la vida
de Jesús (<do loch del baptisme, e del dejuni, e de la passió, e de la
sepultura, e de la resurrectió e del seu pujament com se'n pujà en lo
cel»), el MdE se centra en els tres de la passió: l'hort de Getsemaní,
la creu i el sant sepulcre. Aquest fet, juntament amb la presència al
costat de Maria de Maria J acobe i Maria Salomé, personatges aliens
al relat assumpcionista, ha fet veure la influència en aquest episodi
del drama litúrgic de la Visitatio sepulchri, amb moltes versions arreu
d'Europa, en el qual Maria Magdalena, acompanyada de les dues
10. LLORENÇ opina d'una altra manera: «més que el text llatí o les còpies posteriors, el que tenien més a l'abast l'autor de la consueta d'Elx -i de les de Tarragona i
València- eren les versions de la daurada llegenda en la nostra llengua» (1998: 158).
11. Fem servir el text deia consueta de 1625 editat per MASSIP (1998); n'indiquem
els versos.
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Maries, es dirigia al sepulcre amb els ungüents. Pel que sembla,
aquest episodi podria estar elaborat a partir de la visita que s'efectuava també a l'inici del misteri assumpcionista de València, encara que
en aquest cas Maria estava només acompanyada per dues donzelles
(Quirante 1987: 36-38 i 92-96).12
El FS enumera els llocs que visitava la Mare de Déu per a recordar el seu fill, però no indica res de les paraules que els dirigia. En el
MdE, a l'igual que en el misteri valencià -o que en la Vita Christi
d'Isabel de Villena-, Maria s'hi adreça amb unes expressions molt
semblants a les dels planys marials, que es desenvoluparen amb el
devocionalisme baixmedieval de caire franciscà. Massip (1986: 8)
dóna com a exemple dos versos d'una Passió tarragonina del xv («Ay
na mesquina [e què] faré!/ Lo meu fill car, quant lo veuré?») que
apareixen calcats en la cobla que inicia la visita de Maria als llocs
sants («Trista de mi! Yo què faré?/ Lo meu car fill, quant lo veuré?»,
vv. 11-12). El MdE, doncs, construeix sobre la línia argumental mínima del FS un discurs que acosta la representació als tòpics propis
dels drames del cicle de la Passió .U
12. Les dues Maries corresponen, segons la tradició, a les germanes de Maria, filles també de santa Anna (vid. MASSIP-KovÀcs 1997). En aquest sentit, l'apeHatiu de
«Germanes mies» (v. 1) no té res de simbòlic. ElFS, en el capítol dedicat a la nativitat
de la Mare de Déu, diu: «Anna hagué tres marits, ço és, J oachim e Cleophàs e Salomé.
Del primer marit, ço és, J oachim, hagué una filla, ço és, Maria, mare de nostre Senyor,
la qual fonch sposada ab Joseph, que engenrà e parí nostre Senyor Jesuchrist. E, mort
J oachim, pres Cleophàs, frare de J oseph, e hagué d'ell altra filla, que hagué nom, axí
mateix, Maria e donà-li per marit Alpheu. E aquella Maria hagué de son marit Alpheu
1111 fills, ço és, sanet Jaume Menor, e Josep Just -qui hagué nom Barnabàs-, e sanet
Simone en Judes. E, quant fonch mort lo segon marit de sancta Anna, ella pres altre·
marit, qui hagué nom Salomé, del qual hagué altra filla, que hagué nom, així mateix,
Maria e donà-la per muller a Zebedeu. E aquesta Maria hagué de son marit Zebedeu
dos fills, ço és, sanet Jaume Major e sanet Johan Evangelista>> (f. ccxxxvmr).
13. En realitat, el MdE no fa res que no estiga ja en essència en el relat del trànsit
de la Mare de Déu: «De fet el drama de l'Assumpció, en crear-se sobre textos no canònics, prova de traslladar i d'adaptar escenes dels Evangelis canònics, que ja havien estat
dramatitzades d'antic. L'inici, amb el recorregut de la Verge pels Sants Llocs, ens remet
a la pròpia Passió i Mort de Jesucrist (Oració a l'Hort, Crucifixió, Visita al Sepulcre).
La baixada de l'àngel recull l'escena de l'Anunciació (on, en lloc de palma, solia dur el
lliri de la virginitat). El present passatge i el següent [el diàleg entre Maria i Joan],
tradueixen els planys marials sota el Crucificat. La reunió dels apòstols, amb candeles
enceses, és paral·lela a la Pentecosta. Després, l'atac jueu, l'enterrament i l'Assumpció
són palesos reflexos de la presa pels jueus, la sepultura de Crist i la resurrecció i ascen-
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2) Desig de morir i visita de l'àngel (4-9). ElFS explica que Maria,
«un dia, axí com fonch venguda de cercar los sanctuaris del seu fill, li
vench tan gran desig de Jesuchrist que lo seu cor ne fonch molt mogut a plorar, per ço com no· s podia més comportar de la companyia
del seu fillJesuchrist», que corresponen, pel que fa a l'expressió de la
tristesa, al cant anterior a la visita a l'hort de Getsemaní («Ai trista
vida corporal!», vv. 9) i, especialment, a «Gran desig me à vengut al
cor/ del meu carfill, ple d'amor» (v. 25-26). El gran desig-expressió
que fan servir totes dues obres- de veure el fill només pot entendre's
com una petició de morir per part de Maria («hon per remey desig
morir», v. 28), que en elFS només se sobreentén.
El cel s'obri i davalla «un àngel molt resplandent» que anuncia a
Maria el compliment de la seua demanda. Acarem els dos textos perquè ofereixen una vinculació molt clara (assenyalem amb cursiva les
coincidències):
FS

MdE

e [l'àngel] saludà-la ab honor, axí
com a mare del Senyor e dix-li: <JJéus
te sal, beneyta, reb la benedictió
d'aquell qui manà la salut de Ja cob.
Vet un ram de palma, senyora mia,
que yo t'é portat de paradís e /er l'as
portar davant lo teu lit aprés tres
dies, quant la tua beneyta ànima serà
exida del teu cors. E sàpies que lo
teu fill te spera axí com a mare honradora».

Déu vos salve, Verge imperial,
Mare del Rey selestial,
yo us port saluts e salvament
del vostre fill omnipotent.
Lo vostre fill qui tant amau
e ab gran goig lo desigau,
ell vos espera ab gran amor [. .. ].
E diu que al ters jorn, sens duptar,
ell ab si eus vol apellar,
alt en lo regne celestial [. .. ].
E manà'ns que us la portàs
aquesta palma y eus la donàs:
que us la /assau davant portar,
quant vos porten a ssoterrar. (vv. 29-44)

En el FS, seguint la tradició, Maria fa a l'àngel tres peticions: 1)
que li diga el seu nom, 2) que els apòstols l'acompanyen en el seu trànsit i 3) que no veja, en traspassar, cap esperit maligne. El MdE només
sió als cels; fins i tot amb l'absència de l'apòstol Tomàs que aquí no té temps de dubtar
de la resurrecció de Maria» (MASSIP 1986: 15-16).
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fa referència a l'única útil en el desenvolupament dramàtic de l'obra:
l'arribada dels apòstols (Liízaro 1979: 378). La qüestió és si aquesta
reducció fou introduïda ja d'aquesta manera per l'autor de la Festa o es
deu a una retallada textual posterior. Hi ha indicis que podrien assenyalar que l'escena ens ha pervingut alterada, ja que, per exemple, l'excusa del pragmatisme escènic no es compleix en el drama assumpcionista valencià, on apareixen les tres peticions i, com en el MdE, només
té conseqüències argumentals la de l'arribada dels apòstols, però ara
per ara això és del tot impossible de comprovar (vid. Càmara 2008).
Tanmateix, l'única petició que apareix en el MdE s'expressa de
forma semblant en elFS:
FS

MdE

E la Verge Maria respòs: <<Si yo he trobada gràcia ab tu, prech-te que·m digues lo
teu nom, mas, sobretot, que los apòstols,
fills e frares meus, sien ajustats ab mi, per
ço que yo·ls veja ab mos ulls corporals e
que ells me soterren e que, present ells,
reta yo la mia ànima a Déu [. .. ]».

Àngel plaent e yluminós,
si gràtia trob yo davant vós,
un do vos vull demanar;
preg-vos no me'l vullau negar.
Ab mon ser, si possible és,
ans de la mia fi, yo vées
los apòstols assíjustar
per lo meu cos a ssoterrar. (vv. 45-52)

E l'àngel li dix: «L .. ] E vet que los apòstols huy seran ab tu, qui·t soterraran
honradament, e en presència d'ells retràs l' espirit a Déu, car aquell qui lo
propheta de Judea per un pèl portà en
Babilònia, ell, en un instant, parà portar
los apòstols a tu».

Los apòstols assí seran
y tots ab brevetat vendran
car Déu, qui és omnipotent,
los portarà sobtossament. (vv. 53-56)

Encara que la resposta de l'àngel presenta més diferències, es
manté la idea de la potestat de Déu per a traslladar de seguida els
apòstols des d'on es troben predicant fins a la casa de Maria.
La influència de la Legenda aurea no sols s'observa en el text;
també l'escena reprodueix a vegades les descripcions de Voragine,
com passa, per exemple, amb la palma daurada amb trossets d'oripell
que l'àngel lliura a Maria en la Festa i que tradueix plàsticament el que
elFS diu: «E la palma que l'àngelli portà maravellosament resplandia
e era la verga molt verda e les fulles resplandents com stela matinal>>.
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3) Arribada dels apòstols (11-16). La forma de mostrar en el MdE
el trasllat sobtat dels apòstols en núvols, com especifica el FS, és a
través de gestos que donen a entendre, amb una economia eficaç de
recursos escènics, la sorpresa i l'atabalament dels deixebles de Crist
(la consueta diu «fent admírations»).
El primer apòstol a arribar és sant Joan, que «saludà la Verge
molt honradament» o, com diu en la Festa, «Saluts, honor e salvament/ sia a vós mare exceHent» (vv. 61-62). Tot seguit, María, emocionada pel retrobament amb el deixeble dilecte, li fa esment del vincle filial que Jesús establí al peu de la creu:
FS
com la Verge Maria lo véu, ne fonch
molt spantada e, per gran goig que
n'hagué, plorà molt, e dix-li: «Fill, sies
membrant de les paraules del teu maestre, qui·m comanà a tu com a mare e
tu a mi com a fill».

MdE

Ay fill Joan e amich meu!
Conforte·us lo ver Fill de Déu,
car lo meu cor és molt plaent
del vostre bon adveniment. (vv. 65-68)

En el MdE María s'estalvia recordar el parentiu i directament
s'adreça a santJoan com a fill (abans l'apòstol ja l'havia saludada com
a mare). A més a més, la consueta índica que quan arriba santJoan
davant María ha d'abraçar-la, gest de familiaritat que es repeteix amb
sant Pere com a cap de l'Església; la resta dels apòstols només li besen
les mans.
Mentre que en el FS María avisa sant Joan que els jueus tramen
cremar el seu cos quan mora, el MdE elimina aquesta advertència, que
en el misteri assumpcionista de Tarragona es desenvoluparà en un consell que posa en coneixement dels espectadors els seus plans. Quírante
(1987: 96-99) comenta que no arreplegar aquesta informació suposa
llevar sentit a la judiada, ja que en la representació no queda massa
clara la intenció dels jueus. Açò, com més endavant comentarem, és
evident, però una explicació per aquest silenci en la Festa podria ser
convertir l'entrada dels jueus en un fet sorpresa per als espectadors.
En canvi, el MdE, sí que arreplega el manament que María fa a
santJoan de portar la palma en el soterrament:
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«E tu, fill, faràs portar aquesta palma Ay, fill Joan! Si a vós plau,
davant lo meu lít com portareu lo aquesta palma vós prengau
y la'm fassau davant portar
meu cors al sepulcre». 14
quant me porten a ssoterrar. (vv. 69-72)

Amb aquesta aHusió al seu soterrament en el MdE, Maria fa saber
a santJoan que aviat morirà; en canvi, el PS és més precís: «yo só appellada per lo Senyor e dech exir de aquesta vida». El deixeble, després de conèixer l'imminent traspàs de la Mare de Déu, desitja que els
seus companys estiguen presents. La diferència entre una obra i l'altra
és que en la Festa la crida als apòstols forma part d'un lament que, de
la mateixa manera que ocorria amb Maria quan visitava els llocs sants,
recorda els planys dels drames de la PassióY Fins i tot, copia el començament de la cobla de la Verge: «Ay trista vida corporal/ O món
cruel tan desigual». Però comparem el que diu santJoan:
FS

MdE

E sanet Johan lí dix: «Molt volria que
tots los apòstols, frares meus, fossen
açí per ço que nosaltres te soterràssem
loant Déu honradament».

O apòstols e germans meus!
Veniu, plorem ab tristes veus
car güi perdem tot nòstron bé,
lo clar govern de nostra fe.
Sens vós, Senyora, què farem?
[I més .endavant, comenta als seus E ab qui ens aconsolarem?
companys:]
De ulls e de cor devem plorar
«e siau avisats, com ella serà morta, mentres viurem, e sospirar. (vv. 81-88)
que negú no plor, per ço que lo poble,
que u sentiria, no se'n torbe ne diguen: "Veus aquests com temen mort
qui prehiquen als altres resurrectió"».

És curiós que en el PS santJoan recomana als seus companys que
s'abstinguen de plorar perquè no els acusen de tenir por de la mort, ja
14. És curiós que Maria, en el parlament del FS, es dirigeix dues vegades al deixeble com a fill, la primera quan el saluda i la segona quan li encomana la palma, fet que
coincideix amb les dues cobles del MdE, que comencen igual: «Ai, fill Joan».
15. MASSIP planteja la possibilitat que «aquests versos són un refregit dels diàlegs
dolorosos entre Maria i Joan als peus de la creu, després que Jesús encomana sa mare
a l'apòstol predilecte>> (1986: 15).
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que com a cristians és el pas necessari per a la glòria; i, en canvi, en el
MdE desitja que estiguen presents perquè tots junts puguen plorar la
mort de Maria. Ací, la representació s'aparta del seu model i torna a
abraçar el to de les Passions medievals. I de la mateixa manera que el
cant d'inici de la Festa és una invitació a acompanyar la Mare de Déu
que s'estén més enllà del seguici marià, aquestes paraules de sant
Joan, que, a més a més, s'adrecen de cara als espectadors, aconsegueixen que el públic s'identifique amb el dolor de l'apòstol. Aquest recurs
a la compasst'o, que ja ha aparegut en el petit viacrucis que ha realitzat
Maria, ens acosta a un devocionalisme, difós pels ordes mendicants,
que prefereix acostar-se al fet religiós per la via del dolor i el patiment.
El PS no distingeix la resta d'apòstols que són transportats fins a
la casa de Maria; el MdE, a diferència d'açò, fa intervenir sant Pere,
que saluda la Verge. Tot seguit, per parelles, hi entren sis apòstols i,
darrere seu, per tres portes diferents de l'església altres tres (el Ternari), entre els quals sant Jaume, que expressen l'estranyesa per trobarse sobtosament a Jerusalem:

FS

MdE

tots los apòstols foren aquí aportats dels lochs on cascun prehícaven e foren davant la porta de
la Verge María

De les parts de assí estranyes
Som venguts molt prestament,
Passant viles y montanyes
En menys tems de un moment. (vv. 97-100)

Reunits els apòstols al voltant de Maria, i després de saludar-la amb
un cant inspirat en la lletania lauretana, expressen per boca de sant
Pere la sorpresa per trobar-se tots junts de nou i en demanen la raó:

FS

MdE

E, com se veren ensemps, foren mara- O Déu valeu! Y qu·és assò,
vetlats, dient: «Què és açò ni per què de aquesta congregació?
nos ha ajustats lo Senyor?».
Algun misteri amagat
vol Dé nos sia revelat. (vv. 117-120) 16
16. El Ternari també expressa aquesta mateixa estranyesa quan diuen: «sert és
aquest gran misteri,/ ser assí tots ajustats» (vv. 95-96).
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Una altra diferència entre el FS i el MdE és que, en aquell,
sant Joan informa els apòstols de la mort de la Mare de Déu («sapiau, frares, que la nostra senyora se deu partir de nosaltres per
mort corporal»); en canvi, en aquest és la mateixa Maria la qui els
ho comenta després que sant Pere demane pel misteri d'aquesta
congregació («mon cos vos sia acomanat/ lo soterreu en Josafat»,
vv. 123-124)_17
El total d'apòstols reunits en la Festa, comptant sant Tomàs, que
arriba en el moment de l'assumpció de la Mare de Déu, és de dotze.
Les consuetes de 1639 i 1709 indiquen en la primera acotació de la
segona jornada: «entraran en la Iglésia, acompañats ab los Majordoms y los Sants St. Pere, St. Joan, St. Pau y demés apòstols». 18 Si
comptem sant Pau dins del coHegi apostòlic, haurien de ser tretze;
per aquest motiu Gironés comenta que «su inclusión es debida a una
falsa interpretación de los copistas de estos dos consuetas y no al
propósito expreso del autor del Misterio, porque sabemos que San
Pablo no es uno de los doce apóstoles del día de Pentecostés, que son
los que actúan en Elche» (2009: 33 ). Podria tractar-se d'un error de
les consuetes, si tenim en compte a més, com diu aquest autor, que
sant Pau no té cap parlament, com sí que en tenen sant Joan o sant
Pere, també citats; però, si pensem que tradicionalment correspon als
apòstols el número 12 - i l'autor es deixaria portar més pel simbolisme numèric que per la fidelitat històrica-, que sant Pau es troba
entre els deixebles congregats a casa de Maria en la Legenda aurea i
que fins al començament del segle xx encara apareixia identificat iconogràficament amb una espasa en el MdE -axí com santJoan apareix amb l'Evangeli o sant Pere amb les claus-, 19 podem concloure
que l'apòstol dels gentils, tinguera o no una intervenció en la Festa,
formava part de la representació.
17. Aquest fet coincideix amb el relat apòcrif del pseudo Josep d'Arimatea, en
què també és Maria la qui informa els apòstols del seu traspàs (LAzARO 1979: 380).
18. L'edició de la consueta de 1639 es pot consultar en CHABÀS 1890: 203-211; i la
de 1709 en MASSIP 1986: 1-48 (la citació correspon a la pàg. 29).
19. Hi ha una foto en què s'identifica sant Pau feta per Herbert Vivian el1899 i
publicada l'any següent en un article titulat An Opera in a Cathedra! dins de la revista
«The Wide World Magazine».
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4) Mort de Maria i ascens de l'ànima al cel (17-21). Aquesta part
del MdE, així com el final, és una de les que més s'allunyen del FS.
Però, fins al punt de considerar-la una innovació? L'absència de Jesús
i del parlament d'aquest amb la seua mare, fonamental en el relat assumpcionista tradicional i tan ben desenvolupat, per exemple, en el
misteri valencià, pot sobtar: com és possible que la Festa obvie un
personatge tan important com ésJesucrist? 2°Castaño (2002) resolgué
la qüestió en recopilar i analitzar tots els indicis que feien creure que
el paper que representa el personatge central de l'Araceli, l'Àngel
Major, es relacionava amb la funció de Jesús en el trànsit de la Mare
de Déu -assistir a la seua mort i endur-se'n l'ànima al cel-, i en
exhumar un inventari de l'ermita de Sant Sebastià21 de 163 7 que, entre altres vestimentes de la representació, incloïa «una ro pa de tafetan
con pasaman de oro del Jesús». 22 Amb aquesta troballa, el que no
passava de ser una intuïció es confirmà: almenys fins al segle xvn,
participava el personatge de Jesús en la Festa, fossilitzat en el paper
mut que exerceix l'Àngel Major de l'Araceli al final de la primera
jornada de la representació. El que no sabem és si hi intervenia, i
després d'una reforma anterior als texts conservats perdé protagonisme en favor dels àngels que l'acompanyen, com veiem si comparem
els versos amb algunes de les coses que Jesucrist diu en elFS, o sempre ha estat un personatge mut, però que s'identificava amb el mateix
Fill de Déu.

20. QurRANTE considera que «a medida que pasa el tiempo se va consolidando el
dogma de la Asunción por sí mismo y, por tan to, la recurrencia a Jesús como elemento
justificativa va desapareciendo. De forma que, en El che, con la supresión física de J esús y el traslado de sus funciones a los iíngeles del Araceli, se pierde, precisamente,
aquello que había constituido la esencia de los apócrífos: la Virgen sube al cielo por
voluntad expresa de su Hijo» (1987: 60).
21. Edifici de finals del segle xv, situat prop de la basílica de Santa Maria i on, fins
al1648, estigué situada la capella de Nostra Senyora de l'Assumpció. En aquest edifici
es vestien els actors que participaven en la representació i, encara avui dia, és el lloc
d'eixida del seguici que condueix els intèrprets fins a l'església.
22. El document es troba en el Libra de visitas de la yglesia parrocbial de Santa
Maria de la Villa de Elcbe (sig. 8) de l'Arxiu de la Basílica de Santa Maria d'Elx.
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Jesuchrist, començà a cantar, dient: <<Vine, Esposa e Mare de Déu,
eleta mia, e posaré a tu en la mia cadira, car a nós àngels seguíreu,
yo he desí[j] ada la tua bellesa e la tu a perso- sereu en cadira real
na. [ ... ] Vine de Líbano, sponsa mia, vine e en lo regne çeslestíal.
seràs coronada». E, axí, la ànima de la Verge Car pux en Vós reposà
Maria exí del seu cors e se n'anà en los bra- aquell qui se! e món creà,
ços del seu fill [.. .]. E dix Jesucrist als apòs- deveu aver exaltament
tols: <<Aportau lo cors de la Verge Maria, e corona molt exçelent.
mare mia, en la vall de ]osaphat e soterrau-lo Apòstols e amígs de Déu,
aquí en un sepulcre nou que y trobareu».
lo cos de la seua mare pendreu

e portau-lo a Josafat,
han vol sia sepultat (v. 129-140)

Si la presència de Jesús en el MdE és ara mateix innegable -i,
fins i tot, podem especular amb un text anterior que arreplegara algun parlament dirigit a Maria o als apòstols-, 23 la llunyania amb el
FS ja no és tanta com es pensava. Es tractaria d'una escena que, per
motius diversos, podia haver estat reformulada. 24
Conta el FS que, quan la Mare de Déu estava a punt de morir,
«posà's enmig dels apòstols, qui staven ab ciris cremants e lanternes
ençeses», accions que també arreplega el MdE: els apòstols, a mesura
que arriben, es coHoquen al voltant d'un llit on està agenollada Maria
i, en expirar, encenen ciris mentre l'Araceli descendeix del cel per a
endur-se'n l'ànima. De nou, la influència s'estén més enllà del text literari i els motius narratius del relat es transformen en motius escènics. 25
23. Tanmateix, cal dir que la referenda «al Jesús>> és posterior a la primera consueta conservada de la Festa, de 1625. El personatge, doncs, que apareix en l'inventari
de 1637 ja era una romanalla, si realment havia tingut algun tipus d'intervenció diferent a l'actual.
24. Les raons podrien ser de tot tipus (escenogràfiques, musicals, etc.), però cal tenir
en compte el que diu QUIRANTE: <Jo que aparece al final del primer acto es la estatua
misma de María. Mientras que el actor representa María, la estatua es María. Es el objeto,
la estatua concreta que los ilicítanos venerau durante t9do el año. Es la patrona de la
ciudad. Es la expresión maxima de la Festa>> (1987: 55). Es a dir, quin sentit té un personatge com el de Jesús si no pot establir el diàleg preceptiu amb la seua mare, representada per una imatge? Sense res a dir, l'única funció del fill és emportar-se'n l'ànima al cel.
25. La lona del cel anterior a la Guerra Civil, pintada per José Gonzalvez Paraes el
1867 i que es cremà amb l'església l'any 1936, reproduïa en un filacteri el versicle del
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5) Preparació del soterrament (22-24). Els preparatius per al soterrament de la Mare de Déu s'inicien en elFS amb la neteja i l'amortallament del cos de Maria per part de tres verges que s'hi troben
presents, acció que no es reflecteix en el MdE. En canvi, sí que apareix una invitació dels apòstols a les Maries perquè els acompanyen
en el sepeli.
A continuació té lloc el diàleg entre santJoan i sant Pere sobre
la palma, que apareix en les dues obres, però amb diferències. En el
FS sant Joan l'ofereix a sant Pere com a cap del col·legi apostòlic,
però la refusa adduint que, per la virginitat servada i per la proximitat a Jesucrist, és millor que la duga ell. En el MdE inicia la conversa
sant Pere, que lliura la palma al seu company «car axí u dix la Verge
gloriosa/ ans que als sels se n'agués pujat» (vv. 159-160). SantJoan
accepta l'encàrrec, «pux que haveu [sant Pere] potestat copiossa/
de condemnar e delir tot pecat» (vv. 163-164). En la Festa, doncs, no
apareix l'oferiment de sant Joan i, en canvi, s'incorpora la seua resposta al manament de sant Pere, que en part arreplega l'argument
sobre la seua potestat que apareix en el FS. En part perquè si en el
FS serveix per a cedir-la a sant Pere, en el MdE justifica l'acceptació
de sant Joan. Trobem un altre element diferent, i possiblement el
més estrany del breu diàleg: sant Pere argumenta que sant Joan ha
de portar la palma perquè Maria ho manà abans de morir. I si això
és cert (vid. vv. 69-72 reproduïts més amunt), sant Pere encara no
havia entrat a escena. ¿És un error de coherència de la representació
o anteriorment existia un parlament de Maria a l'apostolat que no
s'ha conservat?
Abans d'iniciar el trasllat al sepulcre, els apòstols del MdE entonen un cant laudatori a la Mare de Déu, que recorda en part unes
paraules que diuen els deixebles en elFS mentre l'ànima de Maria
puja cap al cel:

Cà11tic dels càntics: <<Qua est ista quae ascendit invíxa super dilectum sumis?» (8, 5),
que en elFS canten els àngels mentre Jesús puja l'ànima de la Maria al cel.
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cantaven los apòstols, dient: «Ü, Verge molt sà- Pregam-vos, cos molt sagrat,
via! En qualloch vas -o, senyora!- hages que de nostra parentat
memòria de nosaltres».
vos acort tota vegada
quant sereu als sels pugada.
(vv. 169-172)

6) Irrupció dels jueus i soterrament (25-34). Els apòstols es disposen a portar les despulles de la Mare de Déu a la vall de Josafat per
soterrar-les mentre canten el salm In exitu Israel de Egipto (114) quan
un grup de jueus, atrets pels cants, ataca els apòstols i intenta furtar
el cos de Maria. Miraculosament, el cap dels atacants queda paralitzat
en el moment que pretén agafar-lo i, colpit de dolor, prega a sant Pere
que el sane. L'apòstol, després de demanar-li que crega en Crist i en
la virginitat de la seua mare, el deslliura del càstig amb la palma.
Aquests són els elements bàsics que caracteritzen l'atac jueu i que es
donen tant en elFS com en el MdE, encara que la representació simplifica i canvia alguns dels elements que apareixen en el llegendari.
La diferència més important és la reducció del paper del «príncep dels preveres», que en la Festa es coneix com a «gran rabí». En el
FS, després que els jueus decideixen atacar els apòstols per cremar
«lo cors qui portà lo enganador», 26 es dirigeix cap al llit amb la intenció de llançar-ne el cos a terra i, miraculosament, se «li secaren les
mans» (o «les mans fetes gafes», com diu el MdE). 27 A partir d'aquest
26. ElFS diu: «E tots los hòmens de la ciutat de Hierusalem foren moguts per lo
plasent cant que oïren e corregueren fora la ciutat per saber què era. E veren que los
apòstols portaven lo cors de la Verge Maria e tornaren en la ciutat per armes>>; i l' acotació del MdE indica: «entren los jueus, de dos en dos, fent visajes y serimònies com
qui va descubrint una cossa no pensada>> i, pel que fa a les armes, més endavant diu:
«en acabant tot lo que en lo andador canten, tira St. Pere de un coltell que porta ab si
y pelea a los jueus y los jueus ab ell, y acabant dita brega o qüestió, tornen los coltells
a son lloch>>. Malgrat que agafen armes, no hi ha cap lluita en el FS, tota l'acció se
centra en el cap dels preveres. Avui dia, ja no es fan servir coltells en la Festa, la lluita
és més continguda i només s'agarren de les mans.
27. El FS afegeix «e tot l'altre poble qui aquí era tornà cech>>. La consueta del
MdE, en canvi, castiga tots els jueus amb la manquesa. ¿Era més visible escènicament
la immobilitat dels braços que la ceguesa i, per aquest motiu, el càstig reservat al que
profana el llit de la Mare de Déu s'estengué a tot el grup? Avui dia, aquesta paràlisi es
cicumscriu únicament al «jueu de les mans gafes>>.
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moment, inicia un diàleg amb sant Pere en què li demana que l'ajude,
ja que el salvà quan fou acusat de ser deixeble de Jesús, però l'apòstol
demana abans que crega en Crist, cosa que accepta el jueu. Però, així
i tot, la curació no és completa i, aleshores, sant Pere li aconsella que
proclame també la seua creença en la virginitat de Maria («yo crech
en Jesuchrist, lo qual aquesta dona portà, e, aprés del part, fonch
verge»). Fet açò, sana. En el MdE l'únic paper del «gran rabí» és el
cant en solitari del primer vers de la intervenció dels jueus («Aquesta
gran novetat ... », v. 173), que interromp el cant del salm per part dels
apòstols; en la resta de la judiada els cants són corals. A més, és un
altre el jueu que arriba fins al llit de la Mare de Déu i és castigat per
la seua intenció d'emportar-se'n el cos. Quan els atacants veuen el
miracle, cauen de genolls i tots plegats demanen ajuda a sant Pere,
però no és tampoc aquest apòstol qui s'hi adreça, sinó altres tres, que
demanen creure «que la Mare del Fill de Déu glorificat/ tots temps
fonch verge, sens duptar,/ ans e aprés de infantar» (vv. 198-200). Els
jueus demanen el baptisme i sant Pere els toca el cap amb la palma.
El paper de la palma també és diferent en les dues obres. En elFS,
l'obsequi celestial, lliurat al «príncep dels preveres», té una funció només curativa; en el MdE, amb majors atribucions, serveix també per a
batejar els jueus. Com comenta Massip (1984: 88), el bateig per aspersió amb un ram recorda els bateigs en grup que es produïren sense
control eclesiàstic en la guerra de les Germanies (1519-1523 ).
Aquest bateig en massa dels jueus en la Festa pot ser considerat
una de les innovacions de la representació, que s'allunya no sols de la
seua font, sinó de la mateixa tradició assumpcionista. Com s'explica
en elFS, pel tocament de la palma els jueus que creuran seran guarits;
els altres, no. En el MdE tots professen la nova fe en Crist i en la Mare
de Déu i són deslliurats del càstig, però, a més a més, s'integren en el
soterrament del cos de Maria com a cristians, fet impensable si ens fixem en altres obres teatrals d'aquesta temàtica, que tracten el grup de
jueus amb prou menyspreu, com és el cas del misteri de Tarragona. 28
Una altra característica de la judiada elxana que contrasta també
28. Vid., per a una anàlisi detinguda de la presència dels jueus en el teatre assumpcionista medieval, KovÀcs 2002.
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amb el relat tradicional del trànsit marià -i, per consegüent, amb el
FS- és la cerca d'efectisme en la irrupció dels jueus. Com hem vist
adés, en el MdE Maria no informa sant Joan de les intencions que
tenen de cremar el seu cos quan mor i, com que no s'avancen les
seues intencions, els espectadors no s'esperen la seua entrada convulsa, que sorprèn i impacta.
Es reprèn el trasllat del cos de la Mare de Déu al sepulcre, on els
apòstols - i també els jueus en el cas del MdE- el soterren. Segons
el FS, és sant Pere un dels que carrega les despulles; en canvi, en la
representació presideix el trasllat revestit amb capa pluvial.
7) Assumpció, arribada de sant Tomàs i coronació (35-40 ... ). En el
MdE, en encensar el cos i introduir-lo al sepulcre, davalla l'Araceli
des del cel amb l'ànima. La segona aparició d'aquest cor d'àngels
presenta la mateixa reducció argumental que en la primera. Segons el
FS, Jesús compareix davant dels apòstols, que es troben al voltant del
«moniment» on han soterrat Maria, i els pregunta quina recompensa
hauria de donar a la seua mare. Els deixebles responen que «axí com
tu has vençuda la mort e regnes per tots temps, que axí resuscits la
tua mare e que la metes a la tua dreta part en per totstemps». Crist
crida sant Miquel, que presenta l'ànima de la Mare de Déu, i aleshores ordena que s'alce del sepulcre i que l'acompanye en cos i ànima al
cel. Aquesta conversa amb els apòstols no existeix en el MdE ja que
el personatge de Jesús -que en l'actualitat representa l'Àngel Major- no té cap intervenció,29 però una altra vegada el cant dels àngels
conserva algun detall de les paraules que el FS atribueix a Crist:
FS

MdE

lo salvador parlà, dient: «Leva, cosa mia, colo- Llevantau·s, Reyna excellent,
ma mia, tabernacle de glòria e vexell de vida, Mare de Déu omnipotent
temple celestial. E, axí com tu no has sentit ne- (vv. 231-232)
guna carnal temptació, axí lo teu cors no sentirà corrupció en lo moniment».

29. L'Àngel Major de l'Araceli també podria ser identificat amb sant Miquel, que
és l'encarregat de dur l'ànima de Maria fins al cos.
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De la mateixa manera que la judiada no té cap justificació en el
MdE (no sabem els motius que mouen els jueus), tampoc coneixem
la raó per la qual Déu decideix fer pujar Maria al cel en cos i ànima.
Cal anar a la font per trobar una explicació: la mort és una condemna
derivada de la corrupció del pecat original; com que la Mare de Déu
ha estat preservada sense taca, pot gaudir abans que ningú de la resurrecció que espera els benaurats en el dia del Judici.
A més, com bé apunta Quirante (1987: 55), en el MdE es passa
de la mort a l'assumpció de Maria sense mostrar-ne la resurrecció.
L'Araceli amb la seua ànima s'introdueix sencer dins del sepulcre i
l'Àngel Major, que està coHocat al mig del giny aeri, és substituït per
la imatge de la Mare de Déu, que, en sortir del fossat, apareix ja en
cos i ànima davant del públíc.30 L'únic element, a banda de les allusions que fan els àngels, és que apareix sense la mascareta amb els
ulls tancats que ha dut durant tota la representació. Com diu la consueta, «la pugen ab lo rostro com lo sol».
L'arribada de sant Tomàs és un episodi que no apareix en la font
principal del FS, l'apòcrif assumpcionista del pseudo-Melitó de Sardes, sinó que l'arreplega d'un altre transitus Mariae, també d'una ampla difusió arreu d'Europa, el del pseudo-Josep d'Arimatea, però,
així i tot, el llegendari el modifica i en crea una versió nova. L'apòcrif
parla que sant Tomàs es troba, en arribar, la Mare de Déu pujant cap
al cel i aquesta li lliura el seu cinturó. Després es troba amb els companys i aquests el reprenen per la tardança; aleshores pregunta on és
el cos de Maria i ells li responen que al sepulcre, cosa que nega. Els
apòstols s'enfaden i el titllen de descregut, però trau el cíngol i demostra que el seu cos ja no hi està soterrat perquè ha pujat al cel. És
un relat, doncs, que compensa la fama d'incrèdul de sant Tomàs després que desconfiara de la resurrecció de Crist. En canvi, el FS el
continua presentant d'escèptic en alterar l'ordre dels fets, ja que primer es troba amb els apòstols, els quals no creu, i després rep com a
prova la «correja ab què era cenyida la Verge Maria».
30. ElFS tampoc es deté massa en aquest episodi; a banda de les paraules de Crist
i la presència de sant Miquel, diu: <<E, encontinent, lo seu gloriós cors ab l'ànima exí
del moniment e se'n pujà en lo cel gloriosament ab los àngels».
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En el MdE, no es discuteix la incredulitat de sant Tomàs, sinó
que se'n destaca la tardança en arribar i l'excusa per la qual ha faltat
al soterrament de la Mare de Déu, «que les Índies me an ocupat»
(v. 150). Encara que es diferencia del FS, aquest text és el punt de
partida: en la representació, igual que en l'obra de Voragine, arriba
primer al sepulcre, davant del qual es lamenta de la seua tardança i on
els apòstols romanen sens adonar-se de l'assumpció. En canvi, no expressa el seu dubte, però sí que és recompensat d'alguna manera, no
amb el cinyell, sinó amb la vista de l'assumpció de la Mare de Déu
abans que els seus companys.
S'ha discutit molt sobre la referència a les Índies. ¿És una al·lusió
al Nou Món, descobert en una data pròxima a la creació de la Festa? 31
No entraré en aquest tema. El que sí que em sembla evident és que el
fet que no es faça referència a la incredulitat, ja siga dels apòstols o de
sant Tomàs, segons la font, que és el motiu de què se serveix el relat
per a demostrar l'assumpció de Maria, i l'explicitació ridícula d'estar
ocupat en un altre lloc (com si en el moment que Déu es disposara a
traslladar-lo, l'apòstol el fera esperar fins a acabar l'assumpte que
portara entre mans o com si Déu no fóra capaç d'endur-se'l al mateix
temps que els altres perquè es trobara més lluny), fan de l'arribada de
sant Tomàs un episodi d'una temperada comicitat.
La culminació del MdE, i açò sí que es tracta d'un afegit completament nou respecte del model, és la coronació de la Mare de Déu.
Ni els apòcrifs ni el FS arrepleguen la glorificació de Maria, però és
un episodi que apareix en l'art occidental a partir del segle xn i en el
teatre a partir del xrv. Quirante (1987: 56-71), que n'estudia el desenvolupament tant en un gènere com en l'altre, estableix una evolució a partir del subjecte que corona: en un primer lloc, el fill, Jesús;
després, el Pare Etern; i, finalment, sobretot a partir de la segona
meitat del segle xv, la Trinitat, solució que apareix en la Festa.
El fet que aquest episodi no es trobe en el model del MdE no significa que es tracte d'una innovació del drama elxà; tot al contrari, com
apunta Massip, «todos los dramas ibéricos conservados culminan precisamente con la mostración gloriosa de la asunción de María en cuer31. Per a una síntesi sobre aquesta qüestió, vid.

QUIRANTE

1987:88-91.
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po y alma al cielo, a menudo con coronación incluida», ja que el teatre
«necesita visualizar los hechos de la forma mas plastica y edificante
posible» (2006). Art i teatre medieval compartien aquesta funció didàctica a través de la imatge, per la qual cosa s'establí una relació estreta
que explicaria la difusió d'aquest episodi per altra via diferent a l' escrita, que l'incorporà tardanament. En aquest punt, doncs, la Festa abandona la seua font i cerca el model en l'art amb l'objectiu de culminar en
el punt més àlgid possible el trànsit i assumpció de la Mare de Déu.32

4.

CONCLUSIÓ

A l'hora de parlar de les fonts del Misteri d'Elx, ens trobem amb
les posicions antagòniques representades per Gironés: «dudo haya
un solo producto cultural en este mundo que tenga mas antecedentes
[ ... ] todos los elementos narrativos se hallan en alguno de sus precedentes» (2009: 11 i 13 ); i Quirante: «el autor ha reciclada la tradición
conduciéndola a soluciones nuevas, propias, genuinas [ ... ]me encuentro en desacuerdo con otros trabajos dedicados a buscar las fuentes,
los orígenes de la Festa: pensar por una parte que to do cuanto hay en
ella debe estar ya dado» (1987: 101). Tradició o innovació és una
disjuntiva falsa quan parlem d'obres medievals. El prestigi de les autoritats, dels autors que ja n'han parlat, fa que qualsevol obra «nova»
es construïsca sobre aquests models. 33 La innovació existeix en la capacitat de l'autor de seleccionar, manipular i glossar les autoritats de
les quals parteix. Tots els trets que hi ha en la Festa ens remeten a
models anteriors; l'originalitat cal cercar-la en la manera d'interpretar-los i adequar-los amb coherència.
32. La relació entre l'art i el teatre medieval és una qüestió de llarga trajectòria;
vid. com a exemple els articles de SoLER r PALET (2006), publicats entre 1912 i 1913, en
què tracta el tema i el relaciona amb la Festa. El pas dels segles ha provocat que molts
dels elements de la representació que estarien sota la influència de l'art medieval (vestuari, atrezzo, etc.) hagen desaparegut o s'hagen transformat per la fortuna d'altres
corrents estètics posteriors. Podem considerar, doncs, la coronació com la pervivència
més evident en l'obra de la relació de l'art amb el teatre de l'edat mitjana.
33. «Ningún avance es segura si no esta garantizado por un precedente en el pasacio>> (LE GOFF 2002: 292).
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A pesar que en la representació es conjuguen multitud de fonts
diferents, que afecten des de la trama fins a la música que s'hi interpreta, el model sobre el qual es construeix el Misteri d'Elx és el capítol sobre l'Assumpció de la Legenda aurea de Voragine, que ací hem
consultat a partir de la versió catalana continguda en el Flos sanctorum romançat de 1494. Però el model no hi apareix tal qual, sinó que
és modificat amb amplificacions (com és el cas de la visita als llocs de
la passió de Crist), amb reduccions, algunes molt notables que, fins i
tot, eliminen trets rellevants de la tradició (les dues aparicions de
l'Araceli en són l'exemple més evident, però també podríem parlar
de lajudiada o l'arribada de sant Tomàs) o afegits que completen el
model (com ara, la invitació a les Maries a participar en el sepeli o
el punt culminant de la coronació).
En el títol, fent servir un terme propi del cinema o del teatre, ens
preguntàvem si la Festa és una adaptació de la Legenda aurea. Encara
que versions pot haver-n'hi de tota mena, l'adaptació d'una obra a un
altre llenguatge exigeix que d'alguna manera continue present en el
resultat, és a dir, cal un cert grau de fidelitat. Al meu parer, la Festa en
cap moment renega del model, ja que, encara que introduïsca canvis
de tot tipus, sempre hi manté punts de contacte. Ni tan sols en la
coronació, que podem considerar un coroHari que no contradiu
la font, simplement aquesta no l'arreplega.

APÈNDIX
Trets de la tradició assumpcionista que arreplega la narració de l'assumpció del Flos sanctol'Um (Legenda aul'ea) i el Mistel'Í d'Elx a partir de
l'esquema proposat per Quirante (1987: 27-28)
0-3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maria visita els llocs de la passió, mort i resurrecció del seu fill.
La Mare de Déu expressa el desig sobtat de morir que té.
L'àngel davalla amb la palma (en alguns apòcrifs s'especifica que és sant
Gabriel; el Llibre del repòs etíop substitueix la palma per un llibre).
L'àngel anuncia a Maria que morirà al tercerdia.
Maria pregunta el nom a l'àngel.
Maria demana a l'àngel no veure el dimoni a l'hora de la mort.
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9.
10.
11.
12.
13.

María demana a l'àngel que vinguen els apòstols.
María congrega els seus parents i amics i els informa de la seua futura mort.
Arriba santJoan, que toca a la porta.
Diàleg entre Maria i santJoan sobre la palma.
María demana a sant Joan que protegisca el seu cos dels jueus, que
voldran cremar-lo quan mora.
14. Plany de santJoan que serveix de crida als apòstols.
15. Arribada de la resta dels apòstols.
16. SantJoan (o María) conta als apòstols el que ha succeït.
17. Mort de María.
18. Descens de Jesús, amb molts àngels, per a arreplegar l'ànima de la seua
mare.
19. Jesús ordena que s'organitze una processó per a soterrar el cos de María.
20. El cos ha de ser soterrat a Josafat.
21. Ascens de l'ànima en mans de Jesús davant de la presència dels apòstols.
22. Pere organitza la processó.
23. Arriben tres donzelles per a amortallar el cos.
24. Sant Joan cedeix la palma a Pere, que li la torna en mig d'una llarga
sèrie de lloances i complits.
25. Cant del salm In exitu Israel de Egipto.
26. Els jueus interrompen la processó amb la intenció de cremar el cos.
27. Lluita amb els apòstols.
28. Ceguesa dels jueus.
29. Paràlisi. Les mans del príncep dels jueus queden enganxades al fèretre.
30. Penediment.
31. Súpliques als apòstols per a la curació (a sant Pere quasi sempre).
32. Condició de la curació: creure en la virginitat de María.
33. Baptisme i curació.
34. Acte de la sepultura, després d'encensar el cos.
35. Jesús davalla amb una gran comitiva d'àngels.
36. Sant Miquel torna l'ànima al cos de Maria.
3 7. Jesús pren el cos a les mans i diu: <<Alça't...».
38. Resurrecció de Maria.
39. Assumpció de Maria
40a. Els apòstols presencien l'assumpció.
40b. Els apòstols no presencien l'assumpció
Pel que fa a l'escena de sant Tomàs trobem dos relats anteriors a la Legenda aurea:
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Història Euthimiana (segle rx)
40b. Els apòstols no presencien l'assumpció.
41. Tomàs arriba tard i demana que siga obert el sepulcre.
42. Al sepulcre només estan els vestits que Maria portava quan la soterraren.
43. Els apòstols dedueixen l'assumpció.

Transitus mart'ae del pseudo-J osep d'Arimatea (segle xm)
40b. Els apòstols no presencien l'assumpció.
41. Sant Tomàs arriba amb retard, es troba pels aires amb Maria, en plena
assumpció.
42. Des del cel se li envia la cinta que porta María.
43. Demana que el sepulcre siga obert quan arriba a Josafat. Els apòstols li
retrauen la seua constant incredulitat.
44. El sepulcre està buit.
45. Sant Tomàs mostra la cinta als seus germans.
46. Els apòstols creuen el relat de sant Tomàs i proclamen l'assumpció de
María en cos i ànima.
La coronació com a culminació del trànsit de la Mare de Déu no apareix
en el relat tradicional de la dormició i assumpció que prové dels evangelis
apòcrifs i a partir dels quals s'ha fet aquest esquema. S'incoporà plàsticament
a partir del segle xrr (Quirante 1987: 61-71).

[Entre claudàtors els trets que apareixen molt modificats o que s'inclouen només en part]
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FS
* 12: Maria demana protecció primer i després lliura la palma a santJoan; 18:
la mort de Maria és posterior a l'aparició de Jesús, s'estableix un diàleg entre
tots dos; 22: després que sant Joan accepte portar la palma, sant Pere decideix portar el llit de Maria i sant Pau l'acompanya; 28: primer el «príncep
dels preveres» és castigat amb la paràlisi i tot seguit la resta de jueus són encegats; 39: la resurrecció i l'assumpció són simultànies.
MdE
* 11: en el MdE no toca la porta, però sí que entra a la casa de Maria, representada al cadafal; 17: la successió de fets varia respecte al FS, primer mor
Maria i després apareix l'Araceli -amb Jesús?- per a arreplegar la seua
ànima, no hi ha cap diàleg entre els dos; 18-20: no és Jesús el qui diu aquestes
coses, sinó els àngels de l'Araceli; 21: l'ànima ascendeix en mans de l'Àngel
Major, que molt probablement representa Jesús; 24: És sant Pere el qui inicia
el diàleg i ofereix la palma a santJoan; 26: la intenció no hi apareix; 35: Jesús
està representat per l'Àngel Major?; 37: són els àngels de l'Araceli els qui
diuen a Maria que s'alce i els que prenen el seu cos; 39: la resurrecció no
ocorre a la vista dels espectadors; 40b: no és un fet massa clar, però sembla
que els apòstols i els jueus s'adonen de l'assumpció de la Mare de Déu en el
moment de la coronació, quan alcen les mans al cel.
Episodi de sant Tomàs:

FS

MdE

Arriba sant Tomàs amb retard al seArriba sant Tomàs amb retard al sepulcre
pulcre
Mostra la incredulitat davant l'asReconeix la sepultura de Maria i demana disculpes
sumpció de Maria
Gràcia del cíngol

Gràcia de la visió
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