
259

Ressenyes

teatral. La collita del diable, de Josep Maria Espinàs, li serveix com a pretext per a una
interrogació sobre el drama modern i la pretesa efectivitat de les tècniques realistes com
a desvetlladores de consciència crítica.

En conclusió, el llibre és una bona mostra de la necessària tasca de recuperació
d’un moviment literari que va ocupar, amb més o menys encert, amb major o menor
fortuna, l’actualitat literària dels anys seixanta a casa nostra. Només a hores d’ara
comença el’realisme històric a ser revisat, amb el distanciament crític que la perspectiva
temporal proporciona. En aquest sentit, el volum dóna una visió de conjunt prou
compacta i enriquidora, establint enllaços i afavorint la perspectiva comparativa entre
les literatures de la postguerra europea, malgrat l’heterogeneïtat que algunes vegades
desvia l’atenció del lector vers aspectes tangencials –potser prescindibles. A mode de
síntesi, la sensació de caos és la que sembla necessàriament unida al concepte del
realisme de postguerra, el moviment literari de múltiples matisos i nomenclatures, de
perioditzacions dubtoses i esquives característiques. La perspectiva europea no fa més
que confirmar que l’oblit i el rebuig del realisme històric a casa nostra no és un fenomen
aïllat, sinó que situacions semblants han afectat les diverses versions del moviment en
altres literatures. Amb aquest volum, anem fent camí vers el balanç definitiu, que
encara és urgent.

PATRÍCIA ALBEROLA

Universitat d’Alacant

Joan CASTAÑO GARCÍA, Aproximacions a la Festa d’Elx, Alacant 2001, Institut
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert».

Cal celebrar que l’Institut de Cultura de la Diputació d’Alacant tingués l’encert
de publicar el present llibre, que reuneix vint articles de Joan Castaño, escrits al llarg
dels últims quinze anys i dispersos en revistes, volums miscel·lanis, actes de congressos
o col·loquis i que es presenten ara cuidadosament revisats i actualitzats en un volum
amb una estructuració clara i concisa. Es tracta d’una selecció de treballs, de lectura àgil
i de gran interès tant per al públic en general com per als estudiosos de la singular
representació il·licitana, declarada per la UNESCO obra mestra del Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat. Els textos, agrupats en sis apartats temàtics, són fruit de
la rigorosa recerca documental sobre la Festa o Misteri d’Elx, duta a terme per un dels
investigadors que, amb paraules del prologuista, el poeta i arquitecte elxà Gaspar Jaén,
«més ha llegit i més ha estudiat i, per tant, més sap dels fets antics de la Festa» (p. 15)
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i que, durant prop d’una dècada, ha exercit de mestre de cerimònies de la representació.
A partir d’una fecunda utilització i un màxim aprofitament de les fonts arxivístiques,
que l’autor, arxiver de l’església de Santa Maria, des de 1982, i del Patronat, des de
1986, coneix com ningú, Castaño ha reeixit excel·lentment a comprendre i transmetre
en les seves aportacions l’abast històric i el significat cultural i identitari de la Festa.

El capítol que serveix de presentació s’obre amb un breu repàs de la vinculació
cada cop més estreta que l’autor ha anat mantenint amb la representació il·licitana des
de ben jove fins al present. Joan Castaño, nascut a Elx el 1957, recorda com, a finals
dels anys setanta, el contacte amb Joan Gómez Brufal, antic arxiver del Patronat i de
Santa Maria, li va despertar l’interès per aprofundir en el coneixement documental i
bibliogràfic de la Festa i per iniciar les seves recerques a l’entorn de diferents aspectes
de la representació. Dues dècades més tard, l’autor ha aconseguit, amb l’acurada i
encertada elecció de vint dels seus treballs, reunits en el present volum, donar una
àmplia visió dels principals camps d’investigació sobre la Festa d’Elx que ha anat
conreant amb una dedicació constant i apassionada, seguint l’objectiu, com diu al final
del capítol de presentació, que «el coneixement sobre la nostra Festa augmente i ens
permeta comprendre-la, puntualitzar els aspectes que encara queden més obscurs i, al
capdavall, estimar-la més encara» (p. 27).

Segueix un capítol d’introducció en què l’autor reflexiona sobre la naturalesa i
identitat distintiva del Misteri, i ressalta la festivitat comunitària en què s’emmarca i
que li dóna sentit com a element fonamental per a la pervivència d’aquest singular cas
de representació d’arrel medieval continuada fins a l’actualitat. Al llarg d’aquesta
introducció (pp. 31-41), Castaño ressegueix les diferents celebracions tradicionals que
tenen com a nucli més assenyalat el Misteri i els actes que l’envolten, en destaca la
vitalitat i l’arrelament i alerta sobre el perill que l’evolució social a la ciutat com també
una determinada tendència a promoure la Festa com a espectacle culte suposen per la
preservació del valor autèntic d’aquest «símbol del poble d’Elx» (p. 41).

El primer apartat del recull està dedicat a «L’Estat de la qüestió» i inclou l’estudi
«Cent trenta anys d’estudis al voltant de la Festa o Misteri d’Elx» (pp. 45-57), en què
l’autor fa un balanç de les investigacions dutes a terme a l’entorn de la representació
i reajusta, en funció de nous coneixements, la seva classificació de períodes bibliogràfics,
elaborada el 1989 i represa en el seu Repertori bibliogràfic de la Festa d’Elx (1994).
Tenint en compte que, segons una referència trobada recentment, l’imprès més antic
que es coneix amb relació a la Festa data de 1687, la primera etapa bibliogràfica,
establerta per Castaño, abraça des de l’últim terç del sis-cents als dos primers terços del
segle XIX, amb publicacions de caire religiós. Segueix una segona etapa, del 1869 al
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1936, especialment fructífera, amb aportacions importants d’estudiosos com Pere
Ibarra i Ruiz, Gaietà Vidal i Valenciano, Felip Pedrell, Josep Ruiz de Lihory i Teodor
Llorente, entre d’altres. Amb la recuperació de la representació el 1941, comença el ter-
cer període que dura fins al 1978 i que es distingeix per la proliferació de publicacions
circumstancials d’impressions personals i visions localistes de la Festa, al costat
d’escassos estudis rellevants, per exemple, de Josep Pomares Perlasia, Montserrat Albet
i Roger Alier Aixalà o Enric A. Llobregat. Una última etapa és la que s’inicia el 1979
i en què destaca l’aparició de nombrosos articles erudits com també la realització i
defensa de dues tesis doctorals de perspectives i aspiracions diferents, la de Lluís
Quirante que posa èmfasi en els valors simbòlics i iconogràfics de les representacions
assumpcionistes de València, Elx i Castelló de la Plana, i la de Francesc Massip que situa
la Festa en el context europeu, analitzant d’una manera modèlica l’espai teatral i es-
cènic, la maquinària i la tramoia, especialment l’aèria, els trucs escènics, etc. Una altra
fita que Joan Castaño ressalta d’aquest últim període és l’exposició «Món i Misteri de
la Festa d’Elx» (1986) que donà lloc a un seguit de treballs importants d’un equip
interdisciplinar d’investigadors amb aportacions diferents i complementàries sobre els
múltiples elements de la representació. També destaca, per la seva bona acollida a la
ciutat, la creació del Festival de Teatre i Musica Medieval, l’any 1990, en un principi
celebrat cada dos anys coincidint amb les representacions extraordinàries del Misteri.
Fins l’any 2002, aquest festival es va veure feliçment complementat per l’organització
d’un seminari que, sota la coordinació de Josep Lluís Sirera, va convertir-se en un
excel·lent fòrum de reflexió i estudi sobre el teatre medieval. El fet que l’any 2004 el
seminari deixés de celebrar-se no fa més que confirmar la denúncia de Castaño segons
el qual en els últims anys d’aquesta quarta època, a partir de 1990, s’han hagut d’ob-
servar iniciatives mancades de rigor que presenten el Misteri d’una manera descon-
textualitzada, reiterant els vells tòpics de caràcter llegendari i populista. És d’importància
cabdal, doncs, que prosperi el projecte de crear un Centre d’Estudis o de Documentacio
sobre la Festa, destinat a fomentar el rigor científic i la investigació, de la qual l’autor
presenta les principals línies d’actuació, assenyalant les conclusions a què s’ha arribat
fins ara i apuntant qüestions de caràcter literari, teatral, musical, litúrgic, antropològic
i festiu que conviden a convertir-se en objecte de noves recerques.

El segon apartat inclou l’estudi «Les consuetes de la Festa d’Elx» (pp. 61-73), en
què l’investigador centra l’atenció en la transmissió textual de l’obra, repassa les cinc
consuetes o llibres de direcció que es coneixen actualment, en descriu les característiques
principals i indica en les notes a peu de pàgina les aportacions bibliogràfiques més
importants, posteriors a la primera publicació d’aquest article. D’entre les aportacions
més recents, assenyala l’estudi d’un interessant conjunt de llibrets de cantor, analitzat
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des d’un punt de vista teatral per Francesc Massip (1990), l’edició facsímil de la
Consueta del 1751, copiada per Carles Tàrrega i Caro i exhumada, estudiada i editada
pel mateix Castaño (1992), i una còpia literària de finals del s. XVIII, localitzada per Biel
Sansano a la biblioteca Gabriel Llabrés de Palma de Mallorca i de la qual el mateix
Sansano prepara l’edició.

En relació al tercer apartat, dedicat a la història de la representació, especialment
a la seva organització, Castaño escriu en el capítol de presentació (p. 25): «potser és
aquell [apartat] on he pogut presentar una major quantitat de documentació nova que
d’una manera mínimament ordenada ja vaig sintetitzar en el llibre L’organització de la
“Festa d’Elx” a través del temps (1997).» Per la proximitat i la familiaritat de l’autor amb
la documentació arxivístisca, els estudis reunits en aquesta secció resulten especialment
sòlids i atractius. El fet és que, amb la curiositat, perseverança i diligència que el
caracteritzen, Castaño ha sabut obtenir el màxim rendiment del seu càrrec al capdavant
dels dos centres documentals que han aportat nombrosos testimonis inèdits o poc
coneguts per la investigació: d’una banda, a l’Arxiu Històric Parroquial de Santa
Maria, del qual ha catalogat el fons en col·laboració amb la professora Anna M. Álvarez
Fortes (1995), i, de l’altra, a l’Arxiu del Patronat del Misteri d’Elx, confegint el ja
al·ludit Repertori bibliogràfic, basat fonamentalment en publicacions conservades en
aquest dipòsit. D’entre els textos no recollits en el present volum, per l’autoria com-
partida amb l’esmentada Álvarez Fortes, convé recordar la recerca dedicada al testa-
ment d’Isabel Caro, on apareix la referència documental a la Festa més antiga (1523)
de les localitzades fins ara, i l’estudi sobre l’arrova d’oli, un antic impost amb el qual
es pagaven les despeses del Misteri. Per la seva banda, els quatre escrits relatius a la his-
tòria de la Festa inclosos en el present volum han estat triats per l’autor amb la voluntat
de cobrir diferents èpoques de la representació. Així, per exemple, en el primer, «La
tradició de la “Vinguda”de la Mare de Déu, origen llegendari de la Festa o Misteri
d’Elx» (pp. 77-94), s’analitza la transmissió popular del relat, que relaciona la gènesi
de la Festa amb esdeveniments miraculosos, una tradició llegendària, no documentada
abans del segle XVII, que continua gaudint d’un fort arrelament local. L’estudi següent,
«La música a l’església de Santa Maria d’Elx» (pp. 95-129), ressegueix la història de la
capella de músics i cantors de Santa Maria, encarregada d’interpretar la Festa fins el
1835, i inclou una relació detallada dels mestres de capella, a més de valuoses
informacions sobre el funcionament intern, la construcció dels orgues de l’església, etc.
Un dels articles al nostre parer més interessants és «El Vincle del doctor Caro, una font
ocasional de finançament de la Festa d’Elx» (pp. 131-148), que versa sobre una
anacrònica però vigent institució que des del segle XVIII administra uns béns immobles,
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encara avui propietat de la Mare de Déu d’Elx, els beneficis dels quals, en les èpoques
liberals del XIX, es destinaren a cobrir parcialment algunes despeses realitzades en
l’organització del Misteri. En l’últim apartat d’aquesta secció, una vegada més, Cas-
taño aprofita al màxim el seu coneixement dels fons documentals rellevants i fa un
minuciós recorregut del període de restauració de l’església de Santa Maria i de la
mateixa Festa que la «Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y de sus
Templos» va potenciar i realitzar entre el 1939 i el 1948 (pp. 149-176).

El següent apartat sobre la teatralitat de la Festa reuneix el major nombre
d’aproximacions. És en aquest camp on Castaño, d’una banda, parla com a investigador
que procura comprendre i transmetre el significat i el valor de la multiplicitat d’aspectes
que configuren la Festa, i, de l’altra, deixa constància del seu coneixement de la pràctica
escènica, basant-se en l’experiència adquirida durant gairebé una dècada com a mestre
de cerimònies de la representació. La vessant teòrica domina en el treball sobre el
significat dels llocs escènics de la festa («Simbologia dels escenaris de la Festa d’Elx», pp.
179-186), en l’estudi de la documentació escrita i gràfica referent a la maquinària aèria
i terrestre de l’obra («La tramoia de la Festa d’Elx: notes a la seua evolució», pp. 187-
197), en l’article sobre la Festa d’Elx com a exemple del costum medieval d’utilitzar
imatges en les representacions de teatre assumpcionista («Utilització i veneració
d’imatges en el teatre assumpcionista medieval: la Festa o Misteri d’Elx», pp. 199-210),
en el suggerent article en què Castaño localitza «el Jesús» com a personatge de l’Araceli
que va precedir l’actual Àngel Major; text acompanyat d’un sèrie de fotografies
referencials («Jesucrist, possible personatge de la Festa d’Elx», pp. 211-226) i, finalment,
en el recorregut iconogràfic sobre l’evolució escènica del Misteri els últims cent anys,
acompanyat pel corresponent estudi, en què posa en relleu la necessitat de salvaguardar
el Misteri de canvis i alteracions efectuats sense tenir en compte la tradició de la
representació il·licitana («Cent anys d’evolució escènica de la Festa d’Elx en imatges»,
pp. 245-292). Pel que fa als escrits més influïts per la implicació personal de l’autor com
a responsable escènic de la peça entre els anys 1992 i 2000, n’és un exemple l’última
consueta o quadern de treball del segle XX, fins al present inèdita, com també dos dels
treballs recollits en el volum: un, dedicat als cantors de la Festa en la seva vessant
d’actors («L’actor en la història de la Festa d’Elx», pp. 227-243) i un altre referit a
l’evolució escènica de l’obra en els últims cinquanta anys («L’evolució escènica de la
Festa d’Elx en la segona meitat del segle XX», pp. 293-292).

El cinquè capítol, dedicat a la creació popular de cançonetes, expressions o
parèmies, sorgides del context de la representació, inclou dos treballs, el primer dels
quals, «La literatura popular al voltant de la Festa o Misteri d’Elx» (pp. 313-335),
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reprodueix en un apèndix uns goigs de l’Assumpció, obra anònima del segle XVII, escrita
en català, i dos romanços castellans sobre la intervenció protectora de la Mare de Déu
d’Elx que daten del 1727 i del 1846. El segon, «Aproximació al refranyer de la Festa
d’Elx» (pp. 337-349), serveix a Castaño per deixar constància d’un seguit d’expressions
clarament relacionades amb la Festa i algunes de les quals, segons ell, ja no figuren en
la parla col·loquial si bé abans se solien utilitzar habitualment. Aquestes mostres de
cultura tradicional evidencien l’arrelament popular del drama assumpcionista i
contribueixen a explicar el caràcter comunitari, el valor simbòlic i el significat identitari
que la Festa té per als il·licitans que l’omplen de sentit  i en garanteixen la pervivència.

En el sisè i últim apartat, Castaño presenta algunes de les seves aproximacions
sobre documentació i bibliografia referides a la Festa. Així, per exemple, en
«Documentació eclesiàstica per a l’estudi del teatre religiós medieval: la Festa o Misteri
d’Elx» (pp. 353-360), trobem un repàs sintètic dels documents conservats a l’esmentat
arxiu històric de Santa Maria relacionats amb la representació. A continuació,
s’analitzen alguns aspectes bibliogràfics, com ara l’evolució de les guies per als
espectadors publicades des del segle XVIII («Breu història de la guia per a l’espectador
de la Festa d’Elx (1741-1983)», pp. 361-376), la divulgació dels valors de la peça a
través de la premsa periòdica («Una aproximació a la difusió de la Festa o Misteri d’Elx
en els últims cent anys: la premsa escrita (1870-1990)», pp. 377-387) i, finalment, la
importància de l’emblemàtica revista local Festa d’Elx, creada l’any 1942 com a
homenatge a la Festa i la ciutat que l’acomboia, publicació que Castaño va dirigir per
encàrrec de l’Ajuntament d’Elx entre 1995 i 1998 i que inexplicablement no sembla
tenir el suport institucional necessari per a garantir-ne la continuïtat («Festa d’Elig/Elx:
cinquanta anys d’una publicació il·licitana», pp. 389-408).

En resum, aquestes Aproximacions a la Festa d’Elx de Joan Castaño constituei-
xen una obra molt completa, basada en unes recerques sòlides i perfectament
documentades, els resultats de les quals l’autor ha sabut transmetre amb un discurs
precís i entenedor. És d’agrair, doncs, que aquests articles de lectura agradable i
contingut altament interessant s’hagin aplegat en un volum plenament recomanable
per a tothom que estigui interessat a ampliar els seus coneixements sobre els aspectes
més diversos de la Festa d’Elx.

LENKE KOVÁCS


