
i 

( 
) 

EL CEL EN L~ 



EL CEL EN LA FESTA 

CASA DE LA FESTA 

ELX 
AGOST - NOVEMBRE 1995 

PATR01iAT 1iACIONAL DEL 

MISTERI D'ELX 
JUliTA LOCAL GESTORA 

~···~ -
1!1!!!!11 
DIPUTACIÓ 
D'ALACANT 



La portada del catàleg i el dibuix de la pàgina 
núm. 1 han estat realitzats expressament per 
aquesta exposició pel pintor Sixte Marco. 

FITXA TÉCNICA 

Comissària exposició: 
M" Rosa Verdú 

Disseny exposició: 
Sol Pérez 

Assessora ment: 
M" Dolares Peiró 

Disseny gràfic: 
Fran Serrana 

Fotografia: 
Jaime Brotóns i Vicente Penalva 

Edita: 
Excma. Diputació Provincial d'Alacant 

Imprimeix: 
INGRA lmpresors. 
Virgen de Africa, 5. 
Telf. 5282544 
03006 Alacant 

Depòsit Legal: A-685-95. 

/ 

lndex 

PRES.ENTACIÓ ..............................................•.......................................... ...... 

Sol Pérez. Escultora - Ceramista. 

ANTECEDENTS.. ..... ......... .............................................................. ................ 3 
Joan Castaño. Arxiver del Patronat del Misteri d'Elx. 

PRIMER CEL . .. . . . .. .. ... .. ... .. . .. . . ... . . ... . . .. . . . .. .. .. . . . .. .. ... . . ... . .... . ... . . ... . . .. . . . .. .. ... . . ... . . 7 
EL PRIMER ÜELO CUPULAR.. ..... .... .......................................... ..... ....... 10 
Rafael Navarro Mallebrera. Arxiver Municipal. 

ALGUNES NOTES SOBRE EL CEL I LA TRAMOIA ALTA DE LA FESTA D'ELX...... 16 
Gaspar Jaén i Urban i Antonio Serrano Bru. Arquitectes. 

SEGON CEL ................................................................................................. 31 
EL CIELO DE «PARAES» .............................. .... .......... .... ...... ..... ........... 34 
Ma Vicenta Pastor lbañez. Doctora en Filosofia i lletres. 

TERCER CEL........ ...... ..... ..... ......................................................................... 43 
RODRÍGUEZ S. CLEMENT: AUSENCIA DE ANGELES..................................... 46 
Tomas Martínez Blasco. Acadèmic Corresponent de la Real 
Academia de San Fernando. 

QUART CEL ................................................................................................ . 

UN CIELO CONTINUISTA ..................................................................... . 

Tomas Martínez Blasco. Vice-President del Patronat 

del Misteri d'Elx. 

Ú LTIM CEL ................................................................................................. . 

EL CEL ACTUAL .. .......... ......... ..... .......... .... .......... .............................. . 

Antonio Serrano Bru. President-Gestor del Patronat 
del Misteri d'Elx. 

UNA VISIÓN DEL CIELO ... ..... ..... ..... ..... .... ..... ............................ .......... .... ....... . 

Ma Do/ores Peiró Alemañ. Professora d'Ensenyament Mitjà. 

AGRAÏMENTS ......................•....•..•.....................................................•.......... 

53 
56 

61 
64 

72 

77 



Algunes notes sobre el cel i la 
tramoia alta de la Festa d'Elx 

Gaspar ]aén i Urban, Antoni Serrana i Bru 

EL CEL 

En un sentit estricte, el cel de la Festa d'Elx es el teló que tapa el tambor i la 
cúpula de l'església de Santa María per tal d'amagar els artefactes de la tra
moia que permeten pujar i baixar els aparells celestia ls que es f an servir en 
les representacions del Misteri. L'esmentat teló es subjecta mitjançant cordes 
nugades a nombroses anelles que hi ha fixades a la cornisa inferior del tam
bor de la cúpula i disposa d'una obertura practicable que es por obrir i tan
car, les «portes del cel», per on ixen i entren els aparells celestials. 

En un sentit més ample, el cel es el conjunt de tots els terrats de l'església; ai
xí, doncs, en el llenguatge popu lar dels qui participem en la Festa són fre
qüents expressions com ara «pujar al cel» o «trobar-se en el cel». Es bastant 
significatiu que Maria Aurèlia Capmany titularar «He pujat al cel» un article 
que escrigué l'any 1987 sobre la tramoia alta, arran de la seua estada en una 
de les representacions de la Festa. 

l'orige del cel actual del Misteri d'Elx es pot situar a les darreries del segle 
XVII I, quan l'arquitecte acadèmic Marcos Evangel io (Cartagena, 1717 - Elx, 
1767) t raslladà l'escena de la Festa al lloc on es representa ara, ço és en el lí
mit occidental de la cúpu la, vora el presbiteri (Massip 1991, p. 150). 

Marcos Evangel io fou un interessant arquitecte la presència del qua l a Elx 
resta encara per estudiar. A ell devem l'acabament de l'actual temple de 
Santa Maria, exclosa la Capella de la Comunió, amb obres tan interessants 
com ara el portal de l'Orgue o, pot ser també, l'esca la de la sagrist ia de la ma
teixa església (Jaén 1989, p. 103; Muñoz 1993). 

Aquest cel, ideat durant el darrer quart del set -cents, no sols estava en fun
ció amb la maquinària que amagava sinó, sobre tot, amb el concepte barroc 

d'espectacle i d'espa i a què servia en dotar el conjunt de l'escena d'una ex
t raordinària unitat i continuïtat en la visió espacial (Zevi 1951. p. 97). Açò es 
confirma des de l'aspecte decoratiu si pensem que el cel de la Fest a, amb la 
seua representació f igurativa, es pot relacionar amb les pintures al fresc de 
moltes cúpules setcent istes, especia lment les que narren la g lòria de Déu o 
de l'Assumpta, com ara la supèrbia Assumpció del Correggio de la catedral 
de Parma, I'Ascenció de Jesucrist, també del Corregg io, a l'esg lésia de San 
Giovanni Evangelista de Parma o el f resc de Palomino a la Basílica dels 
Desemparat s de València. 

LA TRAMOIA ALTA 

la t ramoia alta és el conjunt d'artilug is, aparells i efectes que es troben si
tuats en el terrat de l'església per poder desenrotllar la part aèria de la re
presentació. En certa manera vendria a ser l'equivalent del teler dels teatres 
i conté la part amagada des d'on es cont rola els moviments ascendents i des
cendents dels aparells celestia ls de la Festa . 

Probablement, d'una o alt ra manera, degué formar part de la representació 
des dels seus in icis, ja que aquest t ipus d'escenografies, més o menys sofisti
cades, eren habituals en les representacions teatrals de l'Edat Mitjana 
(Quirante, 1987. Massip 1991). Per tant, les esglésies anteriors a l'actual ja dis
posarien d'artefactes i medis semblants als d'ara. les tramoies es degueren 
adaptar als temples i, segons fora la seua arquitectura, devien tenir més o 
menys importància. 

Pel que fa a l'actua l t emple barroc, l' escena i, amb ella el moviment aeri, es 
va desenvolupar durant molt de temps en la nau, ment re el creuer i el pres
biteri es trobaven en construcció i f ins i tot després d'haver-se acabat. Per 
tant, la manipulació dels aparells pot ser que es fera des de dos plànols: el del 
terrat per al maneig dels torns i les càbries i, en cas d'existir, el del teló del 
cel, situat posiblement a l'altura de les cornises, per al maneig dels aparells 
(Martínez 1990). 

Però, com hem dit, el punt d'inflexió més important en l'escenografia de la 
Festa fou el que es va produ ir quan Marcos Evangelio acabà la reparació del 
conjunt de l'esg lésia iniciada un seg le abans. Allò que f ins aleshores s'havia 
representat en la nau començà a representar-se en el centre de l'església a 
partir del1761. l la hipotètica lona del cel situada a l'altura de les cornises de 
la nau passà a ser un disc més o menys pla (tingam en compte l'enorme flet
xa i les irregularitats provocades per les seues grans dimensions) que tapava m 



el cercle del tambor de la cúpula i, tancant-lo i aïllant-lo, separava nítidament 
!'«espai del cel», distant i inassolible, de l'espai terrenal visible i mensurable. 

De totes les aportacions que l'escena de la Festa ha tingut al llarg de la seua 
història, la de Marcos Evangelio ha estat la mès contundent, arriscada i revo
lucionària, però a la vegada adequada a la lògica constructiva del temple i a 
la seua especifictat històrica. I fou duta a terme amb un sentit tal de l'escena 
i amb un coneixement tal d'allò que s'hi estava representant que vist amb la 
perspectiva que dóna el temps, però també probablement ja en el moment 
immediat de la seua creació, hom adverteix que les coses no podien haver es
tat d'una altra manera («se hallan estos vezinos muy contentes», concloïa 
Evangelio el1763 [Massip, 1991, 152]). 

Certament, era una decissió lògica per a una escena de finals del barroc: amb 
la nova solució, l'acció es desenvolupava al llarg de l'eix central de l'església, 
allunyada al màxim del Portal Major, de tal manera que la podien contem
plar de front el màxim nombre d'espectadors tant des de dins de l'església 
com des de l'exterior de les portes del creuer i dels peus. 

Aixímateix, els recorreguts al llarg de l'andador, tan importants en el desen
volupament del drama, s'allargaven al màxim. I així fins on ho permetia la 
mateixa cúpula, la lògica constructiva, els materials i els medis que l'arqui
tecte tenia al seu abast. Pensem que posar la tramoia en el centre de la cú
pula i la maroma en el centre del cercle del cel hauria exigit uns medis tèc
nics que n'haurien complicat sobremanera l'execució. 

La lògica de l'escena i la lògica constructiva del' espai barroc coincideixen jus
tament en aqueste punt. El resultat hi és una tramoia agosarada, però pen
sada per a apurar la tècnica disponible i cumplir els requisits de solidesa, se
guretat i muntatge exigibles en una operació que s'ha de repetir cada any 
sense altre ajut que la força dels braços i una maquinària elemental, però 

molt efectiva. 

Des d'aquest punt de mira, la tramoia concebuda per Evangelio és impeca
ble. No oblidem, però, que els arquitectes i constructors del set-cents, mal
grat els ideals il.lustrats que els movien, estaven utilitzant tècniques molt 
provades pels constructors del segle XV que havien servit per a transportar i 
aixecar l'obelisc de la plaça de Sant Pere al Vaticà o per a construir les com
plexes màquines de guerra de la baixa edat mitjana o del Renaixement. 

EL MATERIALS ACTUALS 

Els materials i artilugis que composen el cel i la tramoia, a excepció de la lo
na pintada, s'han guardat sempre en el terrat de l'església. Es per això que 
no patiren greus danys en l'incendi del 1936 i fins i tot por ser que siguen en 
part els mateixos que va pensar Evangelio per a la representació del 1761, 
amb independència de les reposicions que s'hagen produit per haber-se fet 
malbé els anteriors i que presumiblement deuen haber afectat només a les 
peces menors. Amb tot, la biga mestra degué substituir-se el1907 per una al
tra de gelosia de ferro, ja que és idèntica a les que Marcel.lià Coquillat 
col.locà per a suportar el terrat de l'església tot aliviant la càrrega d'aquesta 
sobre les voltes de la nau principal. 

Aixímateix, el 1940 l'arquitecte Serrano Pera! utilitzà tirants metàl.lics amb 
tensors de rosca en lloc dels de marometa que s'havien utilitzat anteriorment 
per a assegurar l'extrem lliure de les bigues en voladís i disposà una xarxa de (A Í 0 2 ) 
seguretat sobre el teló del cel. \ \ 

El 1973 el torn primitiu de ferro forjat, estropejat per l'ús i amb folgances 
irreparables en les rebladures fou substituït per l'actual, construït amb perfils 
de ferro laminat i soldat, però amb la mateixa relació de tambors, politges i 
cigonyals i idèntiques desmultiplicacions que l'antic. 

I ja, en fi, el 1989 l'artista Monolo Marín va netejar i restaurar les ales de la 
mangrana, aparell que no fou destruït el 1936. Durant l'execució d'aquests 
treballs, sota diverses capes de pintura granat fosc i rivets negres, va aparéi
xer el color original de la mangrana, més acarabassat, així com dibuixos que 
representaven xanglons de raïm entrellaçats amb espigues i pinyes verdes i 
ramassos d'or i plata situats en l'extrem dels galls. Aquests motius, d'un lleu
ger gust modernista, es possible que foren obra del cronista i pintor d'Elx Pere 
!barra qui, segons sembla, pintà la mangrana en les primeres dècades del se
gle i, degudament restaurats, són els que es poden contemplar actualment. 

LA PLATAFORMA 

La plataforma de treball és un balcó entaulat que s'endinsa en el buit de la 
cúpula (Fig. 4). Situada en la cornisa inferior del tambor, descansa en una vi
ga de gelosia (A) sobre la qual es recolzen dues bigues de fusta de pi tea (B) 
les quals ixen en voladís sobre el buit per a situar, penjat d'elles, el quadrat 
de les portes del cel. El conjunt es completa amb tres bigues secundàries (C) 
que tanquen el perímetre de la plataforma i, ben engalzades, eviten els des-
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4. Planta de la plataforma de treball. 

plaçaments laterals de les bigues (B), aprofitant, a més, per a que s'hi fixen 
les baranes de protecció. 

Assenyalem que les dues bigues en voladís s'estabilitzen recolzant-se en els punts 
2 i 2' de la finestra est de la cúpula on s'aconsegueix un empotrament molt efec
tiu amb l'ús d'uns puntals que les asseguren contra el marc de la finestra. 
Malgrat que la solució és ja molt segura s'afegeixen uns tirants des dels ex
trems del voladís (3 i 3') a la cornisa superior del tambor els quals eviten qual
sevol moviment de zumzeig en l'extrem de la plataforma. 

ELS ARTILUGIS MECANICS 

Per al moviment dels aparells aeris, tant en la pujada com en la baixada, s'u
tilitzen dos elements principals: el torn i la càbria. (Fig. S) 

La càbria està formada per dos troncs de fusta de pi de 5.70 m. que es recol
zen en la cornisa inferior de la cúpula i van units amb cordes en el seu extrem 
superior, el qual s'inclina en el buit fins la vertical de l'eix de les portes, 
afiançant la tròcola pel canal de la qual s'esmunyen les maromes que subjec
ten els aparells. La tròcola és doble, tota de fusta, de manera que per la co
rriola superior passa la maroma de la Coronació i per la inferior la de la 
Mangrana i la de la Recèlica, que és la mateixa. En la seua concepció i exe-

5. Secció del torn i la càbria. 

cució aquesta és la màquina més primitiva i elemental de la tramoia i no es 
deu diferenciar gaire de les que s'utilitzaren en les obres de l'església, amb 
la diferència que el tercer recolzament que completaria el trípode s'ha subs
tituït, en el nostre cas, per un tirant de maroma de cànem. 

CONCLUSIONS 

El conjunt format pel cel i la tramoia alta de la Festa d'Elx que s'hi dispo
sa en l'actual itat és un de ls elements de la representació la ideació del 
qual es troba perfectament datada, ja que s'utilitzà en la disposició actua l 
en les representacions del 1761, capgirant l'escena que es disposava amb 
anterioritat. 

Es tracta d'un dispositiu que fou prèviament ideat i dibuixat per un arquitec
te acadèmic, Marcos Evangelio, i autoritzat per la Vila i pel Consell de Castella. 
Açò implica que aquest conjunt respon a un moment històric clau en la histò
ria de la ciutat i en la història de l'arquitectura; pot ser considerat, doncs, com 
una intervenció culta i no popular arrelada en el tipus d'arquitectura tardo
barroca o neoclàssica propugnada per l'Acadèmia. 
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7. Plànols dels aparells aeris. 



A més, la pervivència fins els nostres dies d'una part dels enginys i artefac
tes que composen el cel i la tramoia de la Festa d'Elx ens serveix per a veu
re en «viu» el funcionament dels aparells teatrals i constructius del segle 
XVIII. 
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