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El Misteri d’Elx segueix ben viu malgrat els polítics

QUADERN DE TEATRE

El Misteri d’Elx, sota judici
F R A N C E S C M A S S I P

A
vui s’inaugura, en plena festa major
d’Elx, l’XI Col·loqui de la Société
Internationale pour l’Étude du Théâtre
Médiéval (SITM). Cada tres anys,
especialistes d’arreu del món sobre
l’espectacle de l’Edat Mitjana es troben a

una ciutat diferent per debatre les seves últimes
recerques. Cal dir que, des de la seva fundació (1974),
la SITM s’ha reunit tres cops en l’àmbit dels Països
Catalans: el 1986 a Perpinyà, on vaig acudir per
primera vegada a instàncies de l’enyorat Jean-Claude
Aubailly (1933-1993); el 1992 quan vaig organitzar el
VII Col·loqui a Girona, i enguany a Elx, que, amb el
seu Misteri de l’Assumpció, esdevé punta de llança del
teatre medieval europeu. La recurrència no ens
hauria d’estranyar, ja que la cultura catalana va tenir
una esplendorosa activitat dramàtica medieval que
va saber perpetuar fins avui en una pràctica
tradicional de teatre popular (Patum, Passions,
Pastorets, Sibil·la, Santantonades, Misteris del
Corpus, Dansa de la Mort, Moros i Cristians...).

Tampoc ha d’estranyar el creixent interès i la
puixant activitat investigadora sobre el teatre
medieval, segurament perquè molts aspectes propis
d’aquella teatralitat “no aristotèlica” han estat
represos per noves embranzides creatives que s’han
posicionat contra el teatre convencional. Ho van fer
Brecht i Artaud i Kantor, ho han fet Els Joglars,
Comediants i La Fura, perquè van saber trobar en
l’espectacularitat medieval una ocupació de l’espai
urbà i una articulació escenogràfica que els permetia
trencar amb les limitacions de l’escenari de caixa
italiana; perquè van intuir que tant la interpretació
com la recepció d’aquelles manifestacions
dramàtiques tenien poc a veure amb la separació
entre actors i públic que va imposar el Renaixement;
perquè van observar que l’acció escènica s’inscrivia
en l’esfera de la festa i del ritu i que la comunicació
teatral era molt més directa, intensa i fluida.

LA MÀQUINA DEL TEMPS
La reunió d’enguany és del tot singular en la

mesura que els estudiosos procedents de tot Europa
i Amèrica, Japó i Sud-àfrica es trobaran cara a cara, i
en viu, amb el més semblant a l’objecte del seu
estudi, cosa que no és gens fàcil per a l’investigador
del passat. Imaginem una fabulosa màquina del
temps que ens permetés d’entrellucar, com pel forat
d’un pany, una típica repre-
sentació del segle XV. El que
veuríem seria una cosa molt
semblant a la Festa d’Elx, que
constitueix la més genuïna
pervivència al món dels mis-
teris tardomedievals, escenifi-
cacions íntegrament cantades
que van gaudir d’una enorme
capacitat de convocatòria i
que havien nascut d’una ven-
turosa simbiosi entre la litúr-
gia cristiana, que proporcio-
nava els arguments, els orna-
ments i les melodies, i l’acti-
vitat dels joglars que aporta-
ven les seves habilitats
tècniques en la interpretació
gestual i musical.

Aquests dies, l’església par-
roquial d’Elx –escenari de la
Festa– es transfigura en un
microcosmos que evoca l’uni-
vers sencer, on es reviuen els moments finals de la
vida de la Mare de Déu, la seva mort, Assumpció i
Coronació. Es tracta de l’únic testimoni al món de
representació a l’interior d’un temple que manté
l’articulació globalitzadora pròpia de l’espai escènic
medieval, amb un desplegament escenotècnic
fastuós i audaç particularment amb les màquines del
núvol o mangrana, araceli o rescèlica i Trinitat,
agosarats aparells que serveixen per descendir i pujar
els àngels i la Maria assumpta, recorrent els 30 o 40

metres d’alçada que separen el
cel de la terra, en una
harmoniosa combinació
escènica de la verticalitat
paradisíaca i l’horitzontalitat
del deambular humà, que
s’ajusta a la cosmovisió teatral
de l’època. A més, resulta ser
l’única font directa per
analitzar la interpretació de
l’Edat Mitjana, amb una
gestualitat i uns moviments
litúrgics que la supressió de
l’ofici gregorià encara ha fet
més rars.

Aquesta setmana la Festa,
amb preparatius i actes
associats (Prova de l’Àngel
demà dimarts, Nit de l’Albà
divendres i representació del
Misteri en dues jornades
dissabte i diumenge, pautades

per la Roà i la Processó de la Dormició), s’oferirà a la
mirada i al judici dels màxims especialistes en el
teatre medieval, cosa que potser incomodarà aquells
que darrerament no han tingut escrúpols a
conculcar la intangibilitat d’uns elements declarats
Patrimoni de la Humanitat. Quan després d’estudiar
llargament la peça vaig situar la creació del Misteri
en l’últim terç del segle XV, una periodista il·licitana,
addicta al règim que governa la ciutat, em va dir que
els havia robat “200 anys de Misteri”, perquè la

mitologia local
s’aferra a la fantasia
d’uns orígens remots
que retrotrauen la
representació a
l’època de Jaume I.

I és que sovint
importa poc la veritat
o l’autèntic valor de
les coses, sobretot si
fan nosa a la seva
utilització política.
Per això els poders
locals no s’han
immutat quan els ha
convingut potinejar
la Festa o el Palmerar,
ambdós protegits per
la UNESCO, per
consumar afanys de
protagonisme i
desficis de lluïment o
assaciar la seva
voracitat urbanística.
Casos com la
mutilació de l’escala
posterior del cadafal,
el canvi arbitrari del
llenç del cel i del
vestuari, ara amb look
televisiu a major
glòria de Prado del
Rey, o l’àcida
picabaralla per una
nova i partidista “llei
del Misteri”, així com
la devastació de
palmerars o la
sòrdida amenaça
contra l’Hort del
Motxo, tot plegat per
construir i omplenar
de ciment la ciutat en
una carrera
especuladora que
aquí acabem de patir
amb l’anomenat “me
Fòrrum”, fan
preguntar-se quin
control real exerceix

la UNESCO sobre les proteccions que declara.
D’altra banda, amb l’onzè Col·loqui de la SITM,
dirigit per Josep-Lluís Sirera, es posarà fi també al
Seminari biennal de Teatre i Música Medieval tal
com s’havia vingut celebrant d’ençà 1990. I és que,
d’acord amb la croada espanyolista que pateix el
País Valencià en tots els seus fronts, l’autoritat ha
decidit reorientar-ne els continguts per apropar el
Seminari a allò que consideren realment
“prestigiós”: el teatre castellà del Segle d’Or. Per
aquest camí, diluït el context teatral i cultural
primigenis del Misteri (l’Edat Mitjana de l’antiga
Corona d’Aragó), no trigarà a ser considerat un
exemple viu del teatre barroc (com ja volia Lázaro
Carreter), un eco de les clatellades calderonianes, i
qui sap si no el traduiran directament al castellà,
una llengua sense el perfecte domini de la qual un
conseller que menysprea la pròpia no permet
adoptar fills.

Malgrat aquest cúmul d’atemptats que assetgen
cada dia el nostre país, llengua i cultura davant la
indiferència còmplice dels qui les haurien de
vetllar, enguany, els estudiosos de la SITM encara
veuran com els cantors d’Elx, a mig camí entre els
serafins i els equilibristes, amb màgia divina o
destresa de palmerers (ofici ancestral a la
població), fan possible l’acrobàcia de l’Assumpta
amb les mateixes tècniques i esplendor que els seus
avantpassats de fa cinc segles, mentre se segella el
pacte d’identitat d’un poble que fa de la Festa la
seva placa immarcescible de la memòria i el seu
espill de vida. Tant de bo fóra per molts anys!

▼
La Festa d’Elx, la més
genuïna pervivència al
món dels misteris
tardomedievals,
protagonitza un
Congrés Internacional
de Teatre

Quin control real exerceix
la UNESCO sobre les
proteccions que declara?
El Palmerar i el Misteri d’Elx
estan en perill


