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A proposit del llibre 

de Jesús Francesc Massip 

:És per a mi motiu de gran satisfacció poder presen:qrr' el; prj--,. 
mer assaig del meu alumne i coHaborador Jesús Francesc•.M.as,sip., 1 

Aquest treball, amb el títol Teatre religiós medieval als Pdisos.:, 
Catalans, és, de fet, la tesina de llicenciatura que va ser pre,.', 
sentada el 28 de setembre de 1982 i que obtingué la ma,driu,�;. 
qualificació. El tribunal era compost pel doctor Alexandre Ci$ci, .': 
en qualitat de president, el doctor Amadeu J. Soberanas c.om ·a:� 
vocal i el qui signa aquestes ratlles. com a director del treba.11.\' 

Una part d'aquesta tesina va ser presentada també al Si:r:Q.- _
posi d'Historia del Teatre sobre «L'Edat Mitjana i el Renapce-\. 
ment en el Teatre», que tingué lloc a Sitges els dies 13 i 14 d'oc-t 
tubre de 1983. Varem poder comprovar que el treball de Jesús·; 
Francesc Massip sorprenia, per la seva maduresa i la seva cla-'.'· 
redat metodologica, els grans especialistes en teatre medieval : 
i renaixentista que s'aplegaren al Marice! suburenc. 

L'any 1965 vaig tenir ocasió d'intervenir en el III Cors·o Intér;. 
nazionale di Storia del Teatro, que tingué lloc a Venecia entre.:· 
els dies 15 i 25 de setembre, organitzat per l'Istituto Interna.,;.· 
zionale per la Ricerca Teatrale. ·En aquella avinentesa vaig tenir: 
també accés als treballs que s'havien fet en els dos anys ante.-. 
riors. Entre aquests m'agradaria destacar, per la seva impor�, .. 
tancia, els següents: «The Elizabethan Stage» i «The · Develóp-. · 
ment of Elizabethan Drama» d'Allardyce Nicoll, «Il teatro del . 
Rinascimento nei paesi slavi» de Filip Kalan Kumbatovic, «Das: 
Theater der Renaissance in Deutschland» de Günter Schone, «Da:s· 
osterreichische Theater im Zeitalter der Renaissance» de· Heinz•. 
Kindermann, «Le Théatre Franc;ais de la Renaissance. I. ..:,..... Des··_; 
Mysteres a la tragédie irréguliere. 11. -De "Pathelin" a Larivey»·, 
de Robert 'Garapon, «La Scenografia Italiana del Rinascimento»1 

d'Elena' Povoledo, «Il Teatro Italiano del Rinascimento». de Na>
talino Sapegno. ' · · · 



Més · mteres, varen tenit per' a. nosaltres -algunes de les po
nencies·. prese,nt;;tdes en els, cursos. anteniors,. sobretoti perque es 
tractava-:de,°temes:. medievals, i ·de,-_dramartiques·Jocals• o perta
nyents' a; n_acionalitats . ,de• demogi::afia, escass.a� _cosa;, que · ens, va 
permetre d'establir• ·algune$· relacions amb _el, que sticcefa ,a,casa 
nostra:. Voldríem. també'· assenyalar,· en· aquest sentit; les·· c�muni
cacion:s · presentades pels següents professors: Jacques·· Chaílley· 
(<<The( French Medieval Theatre»}, Paolo Toschi · («The Italian 
Theafre of the Middle Age»), Nicola Mangini («Ptoblems ·of .the 
Mediaeval Theatre in Europe»), referents al I Corso, i Julian 
Lewanski («Le théatre médiéva:l en Pologne»), Adolf Scherl («Le 
théatre tcheque médiéval»), Allardyce Nicoll (�<Le théatre de, 
Shakespeare»), .Alfredo Obertello («Shakespeare et l'Italie»), Gui-; 
llermo Díaz-Plaja («Les origmes· du théatre dans la Pénmsule 
Ibérique»), W. H. Beuken («Le théatre du Moyen Age dans Ies 
Pays Bas»), Antonio Viscardi («Le théatre lai'.que en Europe>>), 
André Mirambel ( «Le théatre Byzantin»), referents al II Corso. 
Especial interes per a nosaltres va tenir !'esplendida aportació' 
del professor Tibor Kardos, que va parlar sobre «Le théatre hon7

grois du Moyen Age». Aquest treball ens va fer adonar que, 
sense caure en la temptació deis esquernatisrnes, els teatres lo
ca1s. o de població recluida so len tenir unes característiques molt 
serilblants. Les grans drarnatúrgies tenen la possibilitat de .crear 
un teatre renaixentista o de passar, d'una o altra manera, perla 
gran experiencia enriquidora del Renaixement. Els teatres mino
ritaris acosturnen a tenir la seva rnaxirna expansió durant l'Edat 
Mitjana. i, sovmt, no poden tenir accés, per qüestions de raó 
política, a tot el que comporta l' obertura d'horitzons mteHec
tuals, científics i polítics del Renaixement. Per totes aquestes 
raons, aquests paisos hauran d'esperar el gran fenomen del Ro-· 
manticisme per tornar· a trobar, en el món del teatre, aquella 
identitat que ja havien plenarnent defmit durant !'epoca medie
val. El fet és que les dramatúrgies hongareses, txeques, de lesi 
&verses na�ionalitats iugoslaves, poloneses i, naturalrnent, tarnbé 
la' catalana, tenen aquestes característiques. El nostre teatre das
sic és el medieval i cada cop, grades a les aportacions que es 
van produint i, entre elles, la que acaba de fer el professor Jesús 
Francesc Massip, es va deniostrant cada vegada més. 

Tenii1t, en cornpte totes aquestes consideracions, quan, grades 
a la. Secció d'Estudis Histories de l'Institut Italia de Cultura de 
Barcelona i a l'ajut de la Universitat de Barcelona, l'Institutd'Ex
perirnentació Teatral que dirigeixo va tenir la possibilitat d'or-



gahitzar un congrés intetnaciqnál sobre historia del teatre, varem 
con�iderar qµ:e convenía donar una gran, importancia.·al. teatre 
medievalLi; af, pre-renaixentista; Pensavem\ que"' calfa homenatjar 
a.tots·eis especialistes ·que,:a·casa nostra,;•d'una manera callada 
i, soviht, heroica, han anat: tre�allant ·per donar· •a coneixer el 
nostre 'teatre medieval. Invitarem a tothom i la majoria deis nos
tres estudiosos ·varen poder ser-hi presents, fent així · possible 
que �Is participants estrangers quedessin. absolutament admirats 
i · interessats pel nostre riquissim teatre medieval. A la cita de 
Sitges s'hi varen presentar les ponencies següents: «Els mora
listes front l'espectacle medieval» de Josep Hernando, «Noticia 
del drama assumpcionista del XVI» d'Amadeu J. Soberanas, «El 
teatro navideño medieval en la cultura catalana: la fuerza1de la 
tradición legendaria» de Ferran Huerta, «Lo spettacolo alla'corte' 
di Pesaro e Urbino nel 1475. L'ingresso trionfale e il banchetto 
d'onore» .d'Elisa Garbero Zorzi, «Perduración del para:digma:anti
semita medieval en el teatro de Lope de Vega» de Joseph H •. Sil
verman, «Firenze e Lione nei festeggiamenti per le nozze di Maria· 
Regina» de Sara Mamone, «La Vita Nuova del Buffone» dé -Cesa
re Molinari, «Breu noticia sobre el teatre a la Cort de la reina 

· Germana de Foix» de Xavier Fabregas, «Autor-actor: ¿Pero ·es
que no hubo un teatro profano medieval español?» de José .M;aria
Diez Borque, «La representación en Roma de la Tinellaria . de
Torres Naharro» de Luisa de Aliprandini, «El teatro popular vas'."
co en la Edad Media y en el Renacimiento: las Pastorales,· l'os
xaribaris y las tragicomedias de Carnaval» de Patrizio Urkizu,. 

«La compagnia dei comici Confidenti al servizio di Don Giovanni
, dei Medici�> de Siro Ferrone, «Teatri degli attori, teatri d,egli
spettatori» de Ferdinando Taviani, «El teatre assumpcionista
medieval als Pai'sos Catalans» de Josep Romeu i Figueras, «La
ideología teatral en Lope de Vega» de Mario Rodríguez Alemán,
«Las influencias de la Comedia del Arte en España» de María
de la Luz Uribe. Ja hem parlat de l'aportació del professor Mas
sip, que, concretament, va ex:posar el tema de «L'evolució · de
l'espai escenic medieval als Prusos Catalans», part del qual es
pot trobar publicat al «Serra d'Or» del desembre de 1983 (Uná.
revivificació del drama medieval: la representació de -I'Assump
ció a la Selva del Camp). A la trobada de Sitges varem tenir
especial interes a retre un homenatge a la gran personalitat ;del.
professor Ludovico Zorzi, un dels millors historiadors del teátre
d'aquests últims anys. Jo em vaig encarregar de fer la semblam;:a
del professor--Zorzi, desaparegut recentment, i la seva vidua, -la

-: 
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pJïOfessora, Elvir~,.<3arbfµ'Q,-, va\ ténir la gentilesa! dê, voler a~air i 
co.Qtestal"·.p:ú:blicanient' e~ 1record empciopat í"qu~, en, nom de ,. tots 
els ;presents, li vàreni fer'. ' . ', . ' 

Gom diu, amb gran penetració, el professor :Ferran : Huerta 
i , Viñas «les representacions religioses en l'àmbit català · durant 
l'Edat Mitjana foren tan · abundants i freqüents que no tenen, 
paral·lel en les de la resta de la nostra Península. Per llur varietat l 
i riquesa només poden ser equiparades amb lés de França. Les : 
principals abadies catalanes i les catedrals i esglésies majors de 1 

' 

Mallorca, València i Catalunya rivalitzaren a crear una forta tra- . 
dició de representacions iniciades· durant l'etapa del primer dra-~ 1 

ma litúrgic. Especialment la seu de la Ciutat de Mallorca cons- , 
tituí un notable centre del drama litúrgic romànic, si jutgem per ' 
les nombroses referències fornides pels llibres que registraven r , 
els actes del culte, anomenats "consuetes" ... Cal suposar, doncs, '.· 
que l'àmbit català fou una zona privilegiada per al desenrotlla- ' :· 
merit d'aque~tes activitats; en tenim una bona prova en l'abundor· _ 
dé prohibicions que les autoritats eclesiàstiques dictaren contra . 
elles; però llur insistència, al llarg dels segles, fou incapaç <l'anul- ~ 
lar la· popularitat que obtingueren les representacions».1 Aquesta 
riquesa també queda patent en l'extraordinari assaig sobte el 
Teatre hagiogràfic que, a cura del professor Josep Romeu, pu-i, 
blicava l'editorial Barcino l'any 1957, on s'analitzen, entre d'altres ·· 
aspectes, els diferents orígens del teatre hagiogràfic i on, de , 
manera molt especial, es tracta dels aspectes merament teatrals , 
pertanyents al món de l'espectacle que hi ha sempre en el teatre . .' 
medieval: «El conjunt ens mostra els diferents orígens del tea- , · 
tre hagiogràfic: la litúrgia al fons de tot, les festes patronals 
i les processons, particularment la de Corpus.»2 • 

La varietat i l'abundància del teatre medieval català es mos
tra, doncs, fonamentalment, en l'espectacle religiós que es desen
volupa a través de sis cicles essencials: el Cicle de Quaresma o , 
Pasqual, on s'origina el drama més vigorós del teatre cristià: la 
Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist; el Cicle de Nadal, amb el 
naixement i l'adoració de l'infant Jesús; el Cicle Veterotestamen
tari, que acull els passatges més destacats de l'Antic Testament; ~ 
el Cicle Hagiogràfic, dedicat a les vides de sants; el Cicle Marià, 
referit a la figura de la Verge~ i el Cicle del Corpus, que sintetitza 

l. HUERTA I VIÑAS, Ferran: Teatre biblic. Antic Testament. A cura de ... 
Editorial Barcino. «Els Nostres Clàssics», 109-110, pp. 7-8. Barcelona, 1976. 

2. RoMEU I FIGUERAS, Josep: Teatre hagiogràfic. A cura de ... Eqitor!al 
Barcino. «Els Nostres Clàssics», 79, p. 5. Barcelona, 1957. · 



i' fusiona� en el marc de:Ia:.festa; ciutadana,} el-;teatre religiós i les 
pervivencies· popul�rs de l�altra_:gz:an: línia·. de; Fespectacfü medie
val:,:el_ teatre profa. . 

· · 

Volclríem insistir·.en l'aspecte que el'teatre medieval és, abans·· 
que res, espectacle, i, en el moment en que tots els teatrolegs· 
es preocupen per donar una gran importancia a la dimensió 
espectacle del teatre i fugir de la dictadura del teatre litei:'ari, ele 
teatre medieval adquireix una importancia decisiva, en la mesura· 
en que la dimensió purament espectaculár és clau en la composi
ció mateixa del fenomen teatral medieval. Aixo fa que un inves
tigador tan savi i avisat com és el professor Josep Romeu, afirmii 
el següent: « Un aspecte important del nostre teatre hagiografic ' 
és el de les representacions de la processó del Corpus. Conservem. · 
una detallada ressenya de la processó celebrada a Barcelona l'any\ 
1424, i per ella ens adonem que les representacions i les figura
cions que hi assistien eren ordenades segons la concepció · cíclica, 
del teatre del temps, és a dir, des de la Creació fins als sants i als, 
martirs. Aquest teatre relacionat amb la litúrgia del Corpús; 1-fa: 
més recent de tates, era ambulant, figurat i representat damunt · 
de "roques" o escenaris mobils, i a terra, i tenia un drarriatisme 
més limitat que el deis misteris. Per tal de donar-li més amplitud;. 
Valencia adopta una solució, segons sembla, forastera, consistent · 
a adaptar als misteris processionals el text de misteris preexis� 
tents.»3 Sorprenentment seria difícil de trabar en els historiadors 
a l'ús, en els historiadors d'altres epoques més valorades. del· 
devenir general del teatre, referencies tan netes a la dimerisió 
espectacular del teatre que és la que avui dia s'aprecia. TárÍlbé, 
és molt revelador que aquesta perspectiva que tots tenim present· 
a l'hora d'analitzar el fenomen teatral avui fos destacada pel gran 
escriptor Eugeni d'Ors en la seva aproximació al Misteri d'Elx. 
Després de parlar d'algunes fortes impressions que va rebre� al 
llarg de la seva vida d' espectador teatral, el gran mestre · afirma� 
va: «Jamás, empero, en lo que lleva mi historia de espectador 
y oyente en teatro, he experimentado una emoción tan profunda, 
como la sentida el 14 y 15 de agosto de 1934, presenciando en et 
templo de Santa María de Elche, su "Misterio". ¿Me atreveré a: 
confesar que en este efecto de emoción entra sin duda, en consi
derable manera, la impureza misma del espectáculo; aquélla por 
la éual se mezclan, en la ópera más antigua del mundo -ópera 
puesto que íntegram,ente materia de canto--, elementos de ·li-

3. td., íd., p. 11.



turgia y hasta· de, 1aérob�tiá? lmputeiá. que tq.mbié:n pu,ede.; ser 
consideraJ,'/Ji,; y sqbr�i t.odo: .. senticla,\cp.,rz·0 i plenitr,kI:, c,Jrno'i sír,tesis 
de las,, ar..tes.¡, .con significacióni n:zás 'amplia lQc}avít;z'.'que, (lg.uélla 
s�,i, la cual Ricardo- W agner cqncibt.ó las · reptesént'aciones, de· 
Bayteuth. Wagner, fundiendo en vívida unidad la ·música y. la 
palabra, o nuestro imaginero Berruguete -gran sintetizador de 
las artes también-,- haciendo coincidir, en. los lugares de un culto 
piadoso destinados a figurar sombras, la plástica, que las pro- . 
yecta, y. el colorido, que las finge, no logran, con todo su genio, 
la ·impresión escalofriante de to(alidad que los anónimos y pro- L

bablemente sucesivos, autores del Misterio de Elche.»4

No voldríem tampoc deixar de' recordar que ja el gran mestre 
Manuel Mila i Fontanals es referia a aquests aspectes en els seus 
Ortgenes del Teatro Catalán, quan afirmava: «Las más antiguas ',_ 
ceremonias de nuestro culto, en los actos simbólicos y en la 
recitación y canto alternados, ofrecen ya elementos dramáticos, 
p(!ro no. drama propiamente dicho. La transición a esta forma 
se �alla en la recitación por diferentes personas de un escrito en 
todo ·o en parte dialogado; mas para que haya verdadero drama 
es necesario que varias personas se revistan de un carácter ajeno, 
no' sólo en la recitación, sino en la parte mímica.»5

Pensem que és molt adequat, dones, que a partir d'ara l'es
tudi del teatre medieval es faci sempre des d'aquesta doble 
diniensló, cosa que, de fet, ja s'ha anat fent, pero, sobretot, que 
els nous investigadors sobre aquesta riquíssima zona de la nos-
tra cultura tinguin també experiencia directa del que és la praxis ..
teatr,al. El professor Jesús Francesc Massip no solament ha tingut 
una já llarga experiencia com a investigador, cosa que es pot 
comprovar en els seus diferents articles publicats a «Ebre-Infor
mes» sobre temes medievals,6 sinó que també ha exercit com a 

4. D'ORs, Eugenio: Prólogo. Dins d'El Misterio de Elche, p. 7 (s.n.).
Publ�cación del Patronato Nacional del Misterio de Elche. Elche, 1974. 

5. MIi.A I F0NTANALS, Manuel: Orígenes del teatro catalán. Dins d'Obras
Completas, vol. VI, pp. 206. Barcelona, 1895 . 

. 6. · MAss1P,' Jesús Francesc: Les «fembres mundanes» a la Tortosa me
dieval. «Ebre-Informes», núm. 106. Tortosa, 7-II-1980. El fet drama.tic a 
l'pdat Mitjana. «Ebre-Informes», núm. 174. Tortosa, 4-VI-1981. Les festes' 
del Corpus. «Ebre-Informes», núm. 175. Tortosa, 11-VI-1981. La proces
só. del Corpus. «Ebre-Informes», núm. 176. Tortosa, 19-VI-1981. L'espectacle 
medieval. «Ebre-Informes», núm. 177. Tortosa, 26-VI-1981. Eis mites rítuals. 
«Ebre-Informes», núm. 178. Tortosa, 2-VIII-1981. La Cucafera. «Ebre.Infor
m.es», núm. 179. Tortosa, 9-VII-1981. Els gegants, «Ebre-Informes», núm. 
180 .. Tortosa, 16-VII-1981. Altres halls i jocs. «Ebre-Informes», núm. 181. 
Tortosa, 23-VII-1981. La recuperació de la festa. «Ebre-Informes»; núm. 

. 
. ' 



· 't· •. t ,., 1 1 ·· t e· · • ., • • . · -r.l, E d e.�t "". t ... �n 11.11- ea,,;1;-a a:. a ·,revis· a «.·•rungo� 1 a; «El'. co i , e· OJI• ge .. ».,! en '. .. ,.� 
d!altres_ l10cs:7 l>erGJ a mé$ a xné's•, há, fet una: dlrecta,"practiea\-amb1 

el:mó:q. del ·teatre, treballant. com• a. secretan\<f organitzaci9. en. els 
; XIV,, XV' i XVI Festival Internacional de Teátre de ,Sitges,".:i;. molt 
particularment, com a responsable del Grup de;Teatre de l'Ins
titut d'Experimentació Teatral de la Universitat · de Barcelona,• a 
més de.prendre part en alguns muntatges de la Companyia Adria• 
Gual,.._com, per exemple, El Príncep de Honiburg d'Heinrich vori 
Kleist. La seva tasca al front del Grup de Teatre de -la UnivetSi
tat és · reveladora deis seus interessos per ·1a investigació · sobte · 
l'espectacle medieval, amb el muntatge d'una «Mostra de· Teafr�._ 
profa medieval»ª (Facultat d'Historia, 25-V-1983) i l'espec,mdé > 
sobre textos baixmedievals i renaixentistes Lo Canon.ge Ester con,-.·· 
vida festes, presentat a l'esmentat Simposi de Sitges (13:X�t9:8j)�: 
a les Jornades Nacionals de Teatre Universitari de Múrcia · 
(7-XII-1983), al Pati de Lletres de la Universitat de Ba�éel�� 
na (7-11-1984) i a la Mostra de Teatre de Vila-Real (18�111-1984:). ? 

Amb el mateix grup ha coHaborat en la realització deis· -�spec,,.� 
tacles Concerto grosso per triolins en «A» bemoll i Herois de_·ta·· 
miseria, escrits i posats en escena pel director iugoslau, es¡>ecial"'.. 
ment invitat per l'Institut d'Experimentació Teatral, Milan VU:ko.:. 

182. Tortosa, 30-VII-1981. En aquest mateix setmanari J. F. Massip 'b,a ,
publicat una serie de quinze articles sobre «L'espectacle barroc» (nú�s; 
200-216), especialment dedicats a l'activitat de Francesc V�cen<;: Garcia.

7. Al setmanari barceloní «Canigó», J. F. Massip hi coJ:Iabora coro a
comentarista teatral des del novembre de 1981 fins a la, seva desaparició 
(mar<;: de 1983). Per la seva tematica relacionada amb l'estudi de l'espec-· 
tacle medieval cal destacar els articles següents: El drama de· la'Pass,i<J.,
«Canigó», núm. 761. Barcelona, 8-V-1982. La festa del Corpus. «Canig<S», 
núm. 767. Barcelona, 19-VI-1982. El «Misteri» d'Elx. «Canigó», núm.• 773: 
Barcelona, 31-VII-1982. Al setmanari «El Eco de Sitges», J. F .. ,Ma!¡sip 
duu la s·ecció «Actualitat Teatral» des del novembre de 1981. Cal destáéar, 
també, en relació al teatre catala de l'Edat Mitjana l'article El téatre_ de,
l'Assumpció («El Eco de Sitges», núm. 4708. Sitges, 14-VIII-1982). 

8. Aquesta «Mostra» incloia els dos dialegs catalans del can9oner d�
Joan tFernandez d'Híxar, editats per J. Romeu i Figueras: Teatre,: profa,
vol. I ( «ENC», núm. 88, Barcelona, 1962); que s'unien dramatúrgicarilerit' ' 
amb un fragment de la comedia Seraphina de Bartolomé de Torres Nahar
ro, igualment publicat per J. Romeu (Teatre profa, vol. II). 

9. Posteriorment a la redacció d'aquestes limes «Lo Canonge Ester cqn�
, vida festes» ha estat presentat al Teatre Romea de Barcelona (S.VII-1984): 
clintre de la la. Mostra Juvenil de Teatre, al I Festival de Teatre de Tortos:a -
(15-VII-1984) i als teatres municipals d'Arbúcies i Vilassar de Mar (10-VIII/ 
1984 i 11-VIII-1984). 



tk,, ,,mwi·tatge�·:,esffetJ.ats_-¡ al fa_¡ Fapülta�; d1I\�tq:na, (1'�r�t98lt: i 
9�1,v-�1'.984).10 .. ·,. > ·, 

'. 
'

. Tots·1 aquests interessos' aplegats han fet'que·rel treball de Jésús. 
Ftancesc Massip sobre l'espectacle 'medieval hagi incidit, especial-·., 
ment, en l'estudi de l'espái- escenic, aportant diversos elemerits · 
de ·coneixement i noves dades, paicialment o totalment renova�·. 
dores. Un d'ells és la revisió del nostre teatre antic, no tant des·, 
de l'optica literaria i adhuc filologica, sinó, essencialment, des del�'; 
punt de vista de l'art esceilic; .aixo l'ha dut a un estudi de l'evo- ./ 
lució de l'espai escenic que al llarg de !'epoca medieval, i en el; 
nostre ambit cultural, discorre per un seguit de modalitats i \ 
variants que van des de l'escenari múltiple horitzontal a porta 
closa dels drames litúrgics de l'Estany, fins al complex escenari- ;· 
vertical dels drames eclesiastics de Valencia i Elx, passant pel :·, 
drama urba de l' Assumpció de Tarragona. Així mateix, cal des- : ._ 
tacar l'analisi de la distribució simbolica dels decoráts en el marc ·;: 
de, la representació, d'acord amb la seva naturalesa i les seves 
ca'racterístiques, i aplicant-la als textos escollits per aventurar-ne / 
suggestives i indicatives. mostres grafiques. Les mateixes deco- ·. · 
racions, la tramoia i els aparells tecnics han estat objecte d'estudi ,,:
detallat, amb substancioses comparacions documentals que l'han ·; 
dut a ·establir que són les penínsules Iberica i Italiana les crea- •. 
dores de la forma més complexa de !'escena medieval: l'escenari' 
mµltiple vertical, amb documents més antics a la Corona d'Aragó ,' 
i resultats més desenvolupats a Florencia grades a l'activitat .. , 
éscenotecnica de Brunelleschi. 

Recentment hem assistit a la localitat de Mateus (Portugal) 
a un encontre titulat «El text i l'acte», on es miraven d'analitzar ·· 
el que ha estat i podria ser el teatre de 1968 al 2000. Diversos.: 
especialistes hi varen participar, entre els dies 26 i 29 d'abril : 
de 1984, i, com sol ser habitual, es varen marcar dues posicions � 
molt dares: els que defensaven l'essencia de la teatralitat i els 
que tornaven a valorar el teatre literari i el retorn al text, com l ·

fou el cas del professor Bernard Dort. Contrariament el profes- , 
sor. J ean Duvignaud i nosaltres defensarem la dimensió espectacle " 
en, contra del retorn al teatre basat exclusivament o fonamental
ment en el text literari. En la seva inteHigentíssima comunicació, :_ 
el professor Duvignaud valorava extraordinariament el teatre · · 

,· 

medieval i deia: «:És possible que la imatge simbolica més per-

10. Aquests espectacles foren presentats a l'XI Festival Internacional
de Teatre Universitari de L'Aquila (Italia) (1? i 16-V-1984). 
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(eeta del teatre d'OGcident sige:i la ,4eJ. supliei. Suplid de l'i.ndividu 
enmig d'una munió d�: gent o <ilun piiblic :---,-DlQrt .d.'A1;1tígona, 
mort: del C!ristia. a'. la, sorra: del: ci:rc;:,.mort,d�l• brui¾ot.damunt 
fa, fogµer�, . tüort, de, Hamlet,� �o�s' 

0
espec\.�culars: ... >� :·P�Fo· ,.en�fi:ra 

aria.va mé� lluny':; «Ei;is· queda. per. saber per··quina raó 'les:ciu�ats 
grégues-amb'la tragedit la romanitat amb el drc, l'Edat'Mftjan.a 
amb· la· crema 'dels hereiges, !'Europa moderna amb les. genials. 
visions de Lope de Vega, de Shakespeare, de Marlowe, de; R�
cine, testimonien aquestes anades i tornarles de la sang i · .del 
símbol, de la literalitat i de la transposició, pero sempre dom_i�
nats per la mort d'un sol per al plaer de tots. És dubtós qué én�. 
trobem aquí en el domini d'allo que els moderns anomenen:· 
"comunicació". Car no es tracta tant de comunicar com d'assistir'. 
al suplid concertat, encara que sigui a través de la llengua poe- : 
tica més bella que l'home hagi parlat, la d'Esquil, la de Shake-,, 
speare. · Contrariament l'espectacle es recolza menys en la cb-\ 
municació que en la ·. fascinació. La fascinació, un estat pocJ
estudiat.»11 Pensem ·que aquesta fascinació és. l'element clau de/ 
l'espectacle medieval, i que l'aportació del professor Jesús Fran-··. 
cese Massip ha ajudat perque és comenci a desvetllar. En tót d:1s: 
aquesta fascinació sera el camí que ens portara a la trobada de la
nostra veritable identitat teatral. • . < 

RICARD SALVAT ,-� 

abril 1984 

11. Aquestes citacions pertanyen a la ponencia del professor Jean Dti- ,•
vignaud titulada «Les limites actuelles du théatre dans !'ensemble de la . 
communication sociale», que va· ser llegida el · dia 28 d'abril per !'actor. 
Carlos Wallenstein a la Casa de Mateus (Vila Real, Portugal). El proféssór 
Buvignaud no hi va poder assistir per malaltia. Hem utilitzat la fotocopia'
de la ponencia repartida per la Funda!,ao Calouste Gulbenkian, que pu
·blicara, en breu, totes les ponencies i els actes de l'encontre «Le tei:te
et l'act�•·
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L. Introducció

1.1. SELECCió I DELIMIT ACió 

Quan el curs 1978-79 realitzarem un treball d'historiació local 
sobre l;evolució de la practica dramatica a Tortosa;1 contéxtuad�; · 
necessariament, en el discurs general deis Paisos Catalans, 0bset'
varem, amb sorpresa, la gran importancia que adquiria, dintre 
el seu desenvolupament, el teatre medieval, l'activitat lúdico-peda-
gogica basica d'aquella epoca. ··' 

Els documents arxivístics que utilitzarem, eren prodigs1 en, 
referencies drama.tiques, sobretot durant el segle xv, veritahle 
culminació de l'esclat teatral a l'Edat Mitjana, que es perllo:p.gá,1 
almenys, durant tota la primera meitat del XVI. , · · 

Aquesta evidencia ens esperona a iniciar un estudi en profun
ditat sobre les manifestacions dramatiques medievals, que resuh 
taven especialment importants en l'ambit de llengua cat�lana. 
Manifestacions que aviat veiérem que resultaven cabdals-. en el 
conjunt�evolutiu del nostre teatre. ·: 

D'aquesta manera, amb l'estudi i la investigació del teatre 
medieval, provem de completar, per dalt, l'arbre genealogic del 
teatre catala, tan deteriorat al llarg de la historia, orientant el 
treball cap a una detallada reconstrucció de graons. inte�m� 
puts en la llarga escalada dramatica des de l'Antiguitat als nos-
tres dies. J 

' 

Pensem que és l'Edat Mitjana la que posa els fonaments al 
modern teatre occidental i, molt particularment, al nostre� Pen� 
sem també que els Paisos Catalans justament és en aquesta epoca 
quan assoleixen el seu punt culminant de maduresa cultural péf 

'•' 

l. Notes d'historia del teatre a T_ortosa (segles XIV-XX). Presentat a
l'assignatura «Historia de l'Art Drama.tic», impartida pel doctor ·'Riéa�d 
Salvat. Departament d'Art. Facultat d'Historia i Geografia. Universitat de 
Barcelona. Curs 1978-1979. 
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damunt:d�1.lés· altre�, cultures: penmsulars� Uns táii esplendids mo
ment�ó.historics1 que� s�ev,idéncien; en. uns: 1:10 -,:�tm,yit esp�endids 
moments literaris i ai;nstics .. De fa :poesia· trobádoresca'.oceítano
catalana 'al grah Áusias March i l'escola valenciana del XV, pa�sant 
per l'immens Ramon Llull i les primeres produccions de · des
cripció i . i::eflexió historica, de codificació jurídica, de. trac�ats 
grama.tics, científics i tecnics, etc. Deis frescos roma.mes als r��
taules ; gotics, deis monestirs benedictins a les grans cate�als ( 
urbanes, palaus civils, cons�ruccions públiques ojivals ... \ . _. 

A una tal esplendor no podia més que correspondre-hi un pa- ··, 
raHel drama.tic d'intensa vitalitat, l'estudi del qual es fa cada cop·'. .. 
més necessari, no només per establir una ben engalzada conti- .. :,, 
nuitat historica, sinó per contribuir a !'actual recerca de la nostra ·; 
autentica tradició teatral; tradició que cada cop urgeix més de i_
delimitar per tal de definir amb precisió les línies propies del ·, 
teatre ·catala d'avui. 

1.2. LA INVESTIGACió SOBRE EL TEATRE MEDIEVAL . 
A CATALUNYA I SITUACió ACTUAL DE LA QVESTió 

. La historia deis treballs consagrats al teatre religiós catala de _; , 
l'Edat Mitjana ha estat entrebancada per les més diverses di- · � 
ficultats de recerca i investigació: la complexitat dels problemes 
histories, feta tant de la llunyania temporal com de la raresa ., 
arxivística. 

. L'estudi del teatre medieval en el nostre ambit cultural té una-. 
primera fita en el treball de l'erudit Manuel Mila i Fontanals·: 
sobre els orígens del nostre teatre, editat pel seu deixeble Marce-'.: 
lino Menéndez Pelayo, on es recull gran quantitat d'informació i · 
on-es demostra, per primera vegada, !'enorme activitat dramatica· � 
d'imprompta medieval als PPCC. 

Aquesta fita es veié eixamplada per Gabriel Llabrés amb el: 
descobriment d'un recull de 49 «consuetes» mallorquines (Ms. ". 
1139 de la Biblioteca de Catalunya), nous textos de teatre me:: 
dieval i noves orientacions per al seu estudi, si bé encara hi ha 
diverses peces inedites que caldria treballar. 

Les manifestacions més antigues ---el drama litúrgic- foren , 
profunditzades, sobretot, per l'escola musicologica que encap��-, 
la Felip Pedrell i que ha tingut el seu més destacat representant 
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en. Hig.íni Ang)es; ., tassa continuada pel. rigor d�un, Miquel Querol; 
, 

1 president,, de, la. Socie.ta.t Oa,tal:pia ®; Musicol(;)gi:a, o,. rec;.entment,, pér ·M. Carme• Góme.i: l.Muµt,aner �- füteressat�� espe.cfahnérit; per9,· 
en· 1'.esfodf musical�· no s'ha tractat 'en: profunclita,t el· vafor·dra .. 
matic: d'aquest"téatre litúrgic, com s'escauria, sobretot,·. désprés 
del panorama general:tan ben estructurat per Richard Dondvan, 
que posa sobre la taula l' existencia , d'una prodigiosa activitat 
dramatica en lá litúrgia catalana, mereixedora d'un solid i 'par .. 
ticular estudi teatral (espai escenic, escenografia, moviment'acto-· 
ral, etc.). 

L'estudi del teatre medieval catala s'ha prosseguit, des ·del 
punt de vista historico-literari, amb les interessants aportacións 
de Jordi Rubió i Balaguer i Pere Bohigas, amb les erudites,p:Í'& 
cisions i riques aportacions documentals de Josep Massot i Mun.:. 
taner, amb el tractament general dins la historia de la literatura, 
catalana de Martí de Riquer o Eduardo Julia Martínez, o el'traG.:: 1

,. 

tament particular, referit a textos veterotestamentaris, dé Ferran 
Huerta Viñas; i, des d'una optica més teatral, amb la síntest 
d'Henri Merimée en el camp valencia, amb els estudis escenogra
fics de Guillem Díaz Plaja, amb la cabdal investigació . sobre'. 
l'espai escenic de William Shoemaker, i, sobretot, amb els fona.:.. 
mentals estudis de Jpsep Romeu i Figueras sobre els més diver-· 
sos aspectes de la dramatica catalana medieval (La festa del 
Corpus, Passions i Davallaments, Dansa de la Mort, hagiografia', 
i teatre profa, etc.), fita indefugible per a l'estudiós del nostre 
teatre. 

A la vegada, l'estudi del veí teatre medieval castella ha seguit 
un camí paraHel, sobretot amb els treballs de Ramon Menéndéz 
Pidal, Angel Valbuena Prat i Fernando Lázaro Carreter, tot i qué 
les restes anteriors al XVI són molt migrades, mentre que en� re-. 
sulten d'un interes especial els estudis sobre el teatre base, con
cretament sobre la Pastoral (e.spectacle amb característiques dr� 
matiques plenament medievals i d'arrels pre-cristianes, que el 
poble euscar ha mantingut fidelment fins als nostres dies), entre 
els quals destaquem el Teatro E.uskaro de Labayen,2 la Historia 
del teatre base de Patri Urkizu,3 o els estudis de Larzábal, Lafitte�. 

2. LABAYEN, A. M.: Teatro :Suskaro. Notas para una historia del arte
dramático vasco. 2 vals. Col. «Auñamencli», núms. 42 i 43. Eclit. Auñam'en-. 
di.• Sant Sebastia, 1965. 

3. Urucrzu, Patri: Euskal Teatroaren Historia (Saiakera: 197Sko �agora»
so.ria), Eskatzeko: Kriselu. Donostia. lmprentatzen du: Ekin, Bilbao; 

. 
' ' 
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Mitxelen:a t!>-:Sm;aspla;4� peto; sobretot,- les,. es:l!),eGífiques: -trí've$tiga
eiohs, sebr;· ia ;,:rás'tdtá:l•,qe\6�org�$� #ereliel et P�te:' Le�onal
Wentworth'Webster;

7 
'.A:,León o_J.' SatoÍÍia:ady;�·-Lá vivaeifatl la 

perdcira�ió d' aquests espectacl�s. ens ofereix�n, 'actu�Iment· énGara 
exeinples notabilíssims, entre els quals destaca la producc!ó d� 
Junes Casenave Harigile.9 

. Tanmateix, tot i que s'ha escrit abundosament, no se n'han :f . 
tret conclusions homogenies. · S'ha estudiat en profunditat tant el,� 
drama litúrgic com els «misteris» en roman<; (hagiografics, vetero-'/ 
test�nentáris, marians), coni les Passions i Nativitats, com el tea- i_ 
tre. anomenat «profa»; pero, generalment, ha predominat el punt:. 
dt; vista literari -tractant els drames com a textos literaris-, i, -
la. difusió ha estat servida majorment amb articles esparsos en'', 
multitud de publicacions periodiques, der vegades introbables. ' - , ,

Falta, dones, una autentica visió de conjunt i un estudi, més • 
qúe_ dels textos, dels espectacles que eren susceptibles 'de pro�uir, 

4� · LARzÁBAL, P.: Euskuarazko Teatroa. Gure Herria. Baiona, 1955. LA
FITIE, ,. P. : La littérature basque. Ed. Mende berri. Baiona, 1973. MITXELE
NA, .. L.: Historia de la literatura vasca. Edit. Taurus. Madrid, 1960. SARA
SQLA, l.: Euskal literaturaren historia. Ed. Lur. Donostia, 1973. 

5. . HERELLE, Georges: Les Pastorales basques considerées dans leurs
rapports avec l':Sglise. Gure Herria. Baiona, 1921. 1d.: La musique et la, 
dance au théatre basque. Gure Herria. Baiona, 1922. I especialment: 1d.: � 
:Studes sur le théatre basque. La représentation des Pastorales a sujets 
trágiques. Libraire Ancienne Honoré Champion. París, 1923. 

6. LEKuoNA'TAR, Manuel: Idaz-lan Guztiak. l. Aozko literatura. Karda-· · 1_ 

beraz Bilduma, 22. Vitoria, 1978 (pp. 187-257: «La poesía popular vasca»; , 
pp. 259-540: «Literatur� oral vasca»; pp. 599-611: «Paralelo entre la Pas
toral.suletina y el teatro griego»). 2. Eusko Etnografia (pp. 151-159 : «Téc-,,. 
nica teatral de las Pastorales suletinas»; pp. 163-166: «Gabon-misterioak 
Euskalerrian»; pp. 529-536: «El teatro y los toros de Calahorra»). 

· 7. WEBSTER, Wentworth: El teatro popular de los vascos. Euskalerria
ren alde, 1911. 

8. LE6N, A.: Une Pastorale basque: Hélene de Constantinople. París,1
1909: SAROIHANDY, J.: La Pastorala de Perarrúa. «Bulletin Hispanique.» Bor
deaux, 1916. 

9-: HARIGILE, Junes Casenave: lbañeta (Pastorala). Jakin. Arantzázu. 
Oñati,· 1978. 1d.: Pette Basabúrú, Pastuala Pagolan 1982. Premi «Toribio 
Alzaga 1981». 

Assenyalem també l'espectacle d'Eugenio ARoZENA i Xabier LETE utilit
zant la forma Pastoral (Antzerkia deuseztik iza(era. ltxaropena. Zarautz, 
1977). 

Cf. SALVAT, 'Ricard: Primera aproximació al teatre base. «Canigó», • nú
mero 758. «Papers», pp. 12-13. Barcelona, 17-IV-1982. I Carta a Jack Lang. 
«Canigó», núm. 776. «Papers», p. 8. Barcelona, 21-VIII-1982. 



c:.qsa que1 J�1. s:'ha comen9aUaje1t sctbret,et, ii .Fran�d hglaterra, i 
. qu�, a casa· a0stra,; esta, en:: fil'�· P,irt; ,p�r,1 tea�i:tza:1\. 

�;:la': vegada,, cal· tenif' pr�sen:ts, · l�s · JJefVi'?encies', de;, la.� drama-·

tica .medfr,wal ·amb ,qu� coriiptem iibtualmeni: ·Pensem qú�i la in-. 
tensa: a:ctivitai

1 
teatral desenvolupa<;la . áfreu, deis Paisos Cat�lan� 

durant !'epoca medieval no tingué, en el séu moment oportui·(se-
\ ' 1 .. 

gles xv1-XVIi), el solid suport polític autocton que hauria fet evo-
lucionar aquest aspecte de la cultura posant-lo al dia en'el .cií��·
cuis general de la historia, fins a uns sostres creacionals ,-sem
blants a les paraHeles cultures castellana, francesa o .anglesa,:· 
Almenys, pero, rebé el suport incondicion�l del poble, que, en ·el 
seu característic afany de tradicionalitat, perpetuarla aquelles-:.
formes drama.tiques. · · 

D'aquesta manera, en la festa· popular podem trobar 'motius ;_. 
de tota mena que ens remeten a la practica medieval de l' espec-; . 
tacle. Per aixo ens resulten d'un alt interes els estudis deis· cos� , 

·:' ·, _ tums, tradicions i folklore catalans, que troben una cabdal· i �*'· , haustiva compilació en el Costumari catala de Joan Ainades o una · 
interessant aportació en el Calendari de llegendes, costums i fes�,
tes tradicionals catalanes d'Aureli Capmany, p_er citar només·els. 
més destacats. 

D'altra banda, hem de subratllar molt especialment els futents 
que s'han fet per posar en escena certs espectacles medievals. Eii 
aquest sentit cal destacar, pel seu elevat rigor, la importantíssi111a 
tasca de Josep Romeu i Figueras, endegant i dirigint els Cides. 
de Teatre Medieval durant les seves nou edicions (1961-19p9), 
iniciats amb motiu de l'Exposició Internacional d' Art Roma.me 
auspiciada pel Consell d'Europa, que es realitzaren a J'esplertdid 
Saló del Tinell barceloní, on, entre d'altres obres, es reconstruiren
la Passió de Cervera (I Cicle),10 els dram. es litúrgics De tribus M.a-. ' 
riis i De peregrino o la pe�a hagiografica Consueta de sant Jordi i 

el castella Auto de los Reyes Magos (escrit, probablement, per � 
, , ' ca tala o gaseó aclimatat a Castella) (II Cicle) ,11 la Representació 

de l'Assumpció de madona santa Maria (III Cicle), la Represen: 
tació de la Mort (IV Cicle), el Misteri d'Adam i Eva valencia l la 
Representación del Nascimiento de Nuestro Señor de Gómez. 

10. CARBONELL, · Jordi: La Passió, misteri drama.tic del segle XVI. «Serra
d'Or», VI-1962, pp. 45-46 . 

. 11. 'cooINA, Josep Anton: Segon Cicle de Teatre Medieval. «Se�a d'Or», 
x11�1962, pp. 59-60. . . , 

· · ..
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�andque c-J. Cfcl,e¡-,12·,; l'Ordo\Proph�aru_m. i e:J Cgrit �e :ta, Sibi:fla.,
1 .�l A-uto .da Si_bi-laj Cassandra-.:derG1l.. y1e:e�te;. (Vlir C1cle) 13_ o ,una_ 
s&eeció· d'ohres. de:r Juan:de .lá1 Encina :(I� ,_Cicle).14' .: . . . ' 

La direcció escenica del Cicle la dugué a·· tei;me Manuel Cub� 
le�, mentre Francesc Albors t.enia cura del vestuari i A. · Bachs � 
Torné s'encarregava de la luminotecnia. 

La part musical fou admirablemeilt assessorada pel doctor :, 
Miquel Querol i Gavalda i interpretada per la Coral Antics Es-'. i 
colans de Montserrat, sota·. la. direcció de Joan Maria Aragonés, _: 
acompanyats en la interpretadó escenica pel Grup de Teatre , ·. 
Lliure «Retablo». Recordem també que l'any 1959 i el 1960 el 
grup Teatre Estudi del Rat-Penat de Valencia, a redós del seu· 1

· 

president Rafael Lloren9 i Romaní, representa tres «misteris»• �·' 
valencians del segle XVI a la pla9a de l'Almoina primer i al Teatre/ 
Principal després.15 Es tractava de les peces Adam o la Creació , ' 
del món, El rei Herodes o la degolla i Sant Cristofol, úniques .'' 
res�es deis abundosos misteris que es representaven a Valencia '.' 
en la Festa del Corpus.16 

El mateix any 1960 el Teatre Universitari Ca'Foscari de Vene- ,: . 
cia presentava al Romea barceloní un Laudes Evangeliorum, es-\ 
pectacle sobr� les famoses laudes de Perusa (segle XIV), mentre, 
que el 1962 Esteve Albert posava en escena la Vita Christi d'Isa- ·! 

bel de Villena al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinya, i el ; : 
1966 Feliu Formosa, amb l'EADAG, presentava l'espectacle L'en- · · 
cens i la carn format per cinc peces de teatre medieval.17 {

Cal no oblidar tampoc la posada en escena que féu Joan Ar
genter de la Representatió de la mort, text mallorquí de la pri- ,, 
mera meitat del segle XVI donat a coneixer per J osep Romeu. '\ 
Aquesta escenificació tingué lloc a la Finca Arnús de Badalona 
!'octubre de 1959 i es va repetir, pel novembre, a l'escola Santa 
Isabel de Sarria. 

12. CARB0NELL, Jordi: Un «misteri» valencia al Ve Cicle de Teatre Me-·
dieval. «Serra d'Or», XII-1965, pp. 75-76. 

13. FABREGAS, Xavier: V/lle Cicle de Teatre Medieval. «Serra d'Or», ·
XI-1968, pp. 108-109.

14. FABREGAS, Xavier: IXe Cicle de Teatre Medieval. «Serra d'Or»,·
1-1970, p. 69.

15. C.\RB0NELL, Jordi: Sobre ieatre medieval. «Serra d'Or», VIII-1960,·
pp. 21-23. 

16. ConoNYER, Francesc: Els «Misteris del Corpus» a Valencia. «Serra · · .
d'Or», VIII-1960, pp. 23-24. 

17. MARFANY, Joan Lltús: L'encens i la carn. «Serra d'Or», 11-1966,:
pp. 44-45. 
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2 .. El fet dramatic a l'Edat Mtjana 

2.1. L'ANIMAL TEATRAL 

. . .  

Des deis orígens de la Humanitat, l'art ha anat sempre Jnolt, 
íntimament lligat a la magia i la religió, expressions d'una {inálí
tat única: dominar la natura. L'home es traba davant d'una rea:. , 
litat que no compren i que l'excedeix, i necessita de bon princ.ípi 
modificar-la, assimilar-la i interpretar-la, amb la funció priroige-. -' 
nia de sobreviure. El mitja: el treball i els instruments per :r�a�, 
litzar-lo. Els fruits: la tecnica, la religió, la filosofia, l'art, ... él 
progrés. . , · 

Els primers artistes foren els qui posaren la natura al servei 
de l'home. L'element basic que possibilita el domini d'aquesta_ 
natura és la imitació. Imitació de Tentorn que permet-a l'home 
sentir seva la realitat i apoderar-se'n, per tal d'aclarir els mistens 
que entranya. , '-

Aquesta imitació es plasmava en la disfressa. Disfressar-se 
d'animal era una identificació que prodwa un sentiment' de -pos
sessió; l'obtenció de poder sobre la cosa imitada. Sempre la 'dis� 
fressa (i el ritual que comporta➔ han servit per adquirir · .un 
poder_, per persuadir. Així ho feien i ho fan els bruixots, fetillers 
i druides, les sibil-les i pitonisses, els sacerdots i altres especies 
de mags de la tribu. Pero aquesta disfressa també servia' per . 
sublimar els condicionaments socials, per alliberar l'home de. Ja 
realitat opressiva i retrobar�se a si mateix en una prospecci6, del, 
subconscient. , · . · 

Estem descrivint els orígens del fet teatral. Els rituals,, les 
cerimonies magico-religioses (la finalitat de les quals no era sola
ment un mitja per garantir la subsistencia material de l'home: 
sinó també per assegurar la seva subsistencia espiritual i la seva 
continuitát social), són els generadors del fet dramatic. L'emoció 
col-lectiva que aquestes cerimonies produeixen (catarsi gregá) i-la 

., 
, . 
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reflexió que, paraHelament, inciten marcaran les dues línies ba
siques en la historia del teatre. 

Aquests fonaments rituals i mítics primitius, en el nostre 
país arriben, en la seva essencia, a l'Edat Mitjana, en una socie
tat eminentment agraria que viu molt intensament la tradició 
aUtOCtOna.1 

2.2. LA INTERRUPCió D'UNES FORMES

D'altra banda, el drama classic grec i llatí queda interromput 
ja en els darrers temps de l'Imperi Roma. Pensem que el gran 
tragic cordoves Lucí Anneu Seneca (4 aC-65 dC), autor de nou 
tragedies en vers -tradu1des per primer cop per Antoni de Vila• 
ragut (1336- c. 1 400) al catala-, no va poder portar mai a !'es
cena romana cap obra seva. El teatre literari ja no tenia lloc en 
el Baix Imperi, i era despla9at per l'espectacle de masses (amfi
teatre i circ) i per les noves formes teatrals que la demanda del 
públic consumidor anava imposant: farses ateHanes, mims i pan
tomimes, que assentarien definitivament per a la historia l'anome
nat teatre d'actor. 

El teatre de reflexió havia estat absolutament bandejat. Tot 
discorria entre l'agil comicitat del mimodrama, l'estrafeta hilari
tat de les comparses de nans, animals ensinistrats i altres «feno
mens», o l'excitant temeritat d'acrobates i funambulistes. En 
opinió del director teatral frances Gaston Baty (1885-1952),2 el 
desenfrenat desig de realisme de la societat romana condueix als 
espectacles de circ, on batalles, lluites i combats anaven adquirint 
verisme en la substitució de l'actor pel condemnat a mort: el 
cristia o el malfactor que moría realment en escena sota l'urpa 
d'una fera, el glavi del gladiador o penjat de la creu. Tot era 
autentic. Es cremava realment a l'«actor» o es consumava un 
coit en la representació. La pe9a teatral classica quedava fora 
d'osques. S'havia arribat a un grau de decadencia insostenible.3 

l. MAss1P, Jesús Francesc: El fet dramatic a l'Edat Mitjana. «Ebre
Informes», núm. 174, p. 2. Tortosa, 4-VI-1981. 

2. BATY, Gaston - CHAVANCE, René: El arte teatral. Fondo de Cultura
Económica. Breviarios, 45. 3a. edic. México - Buenos Aires, 1965. 

3. Q. Septimi F. TertuHia (c. 160 - c. 240), intel-Iectual cartagines con
vertit al cristianisme, afirmava en la seva Apología contra los gentiles (es-
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refl�xió que, paraHelament, inciten marcaran les dues línies ba
siques en la historia del teatre. 

Aquests fonaments rituals i mítics primitius, en el nostre 
país arriben, en la seva essencia, a l'Edat Mitjana, en una socie
tat eminentment agraria que viu molt intensament la tradició 
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2.2. LA INTERRUPCió D'UNES FORMES 

D'altra banda, el drama classic grec i llatí queda interromput 
ja en els darrers temps de l'Imperi Roma. Pensem que el gran 
tragic cordoves Luci Anneu Seneca ( 4 aC - 65 dC), autor de nou 
tragedies en vers -traduides per primer cop per Antoni de Vila
ragut (1336 - c. 1400) al catala-, no va poder portar mai a !'es
cena romana cap obra seva. El teatre literari ja no tenia lloc en 
el Baix Imperi, i era despla9at per l'espectacle de masses (amfi
teatre i circ) i per les noves formes teatrals que la demanda del 
públic consumidor anava imposant: farses ateHanes, mims i pan
tomimes, que assentarien definitivament per a la historia l'anome
nat teatre d'actor. 

El teatre de reflexió havia estat absolutament bandejat. Tot 
discorria entre l'agil comicitat del mimodrama, l'estrafeta hilari
tat de les comparses de nans, animals ensinistrats i altres «feno
mens», o l'excitant temeritat d'acrobates i funambulistes. En 
opinió del director teatral frances Gaston Baty (1885-1952),2 el 
desenfrenat desig de realisme de la societat romana condueix als 
espectacles de circ, on batalles, lluites i combats anaven adquirint 
verisme en la substitució de l'actor pel condemnat a mort: el 
cristia o el malfactor que moria realment en escena sota l'urpa 
d'una fera, el glavi del gladiador o penjat de la creu. Tot era 
autentic. Es cremava realment a l'«actor» o es consumava un 
coit en la representació. La pe9a teatral classica quedava fora 
d'osques. S'havia arribat a un grau de decadencia insostenible.3 

l. MAsSIP, Jesús Francesc: El fet drama.tic a l'Edat Mitjana. «Ebre
Informes», núm. 174, p. 2. Tortosa, 4-VI-1981. 

2. BATY, Gaston - CHAVANCE, René: El arte teatral. Fondo de Cultura
Económica. Breviarios, 45. 3a. edic. México - Buenos Aires, 1965. 

3. Q. Septimi F. Tertulfü1. (c. 160 - c. 240), inteHectual cartagines con
vertit al cristianisme, afirmava en la seva Apología contra los gentiles (es-
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2.3. LA NOVA INTEGRACió 

Amb aquest panorama d'absoluta preponderancia del teatre
espectacle per una banda, i de la festa-cerimonia pagana per l' al
tra, es trobaria, dones, l'Església, nou element vertebrador de 
I' ordre social, que intenta dirigir to tes aquestes manif estacions 
coHectives, i adaptar-ks al nou contingut espiritual que predica: 
el cristianisme. L'obstinat esfor9 per consumar aquesta integració 
es contrapunta amb la irrenunciable tradició popular. 

I en un estira i arronsa continuat, l'Església, al cap i a la fi 
única estructura de poder coherent i adhuc populista, única dipo
sitaria d'una línia cultural solida, arribara a un acord (en uns 
casos imposat, en altres acceptat) amb el poble. 

De bon principi, l'Església condemnara tot tipus d'espectacle: 
l'amfiteatre i el circ per raons obvies (eren el símbol del poder 
alienador contra el qual es rebeHaren els primers cristians a 
costa de perdre-hi la pell en llurs arenes), i la pantomima per
que quedava el mal gust de boca del mim cristologic de befa i 
escarni (continuació de les burles infligides al mateix Crist -co
rona d'espines, canya, flageHació ... - en les quals s'havien emprat 
tecniques pantomímiques). Automaticament, l'ofici de comediant 
sera maleit per la vida dissoluta i irreverent que comporta, pero 
sobretot, per mostrar-la al poble sobre els escenaris. 

Els Pares de l'Església, ben aviat, arremeteren contra el tea
tre: TertuHia, iniciador de la teologia llatina occidental, escriví 
un pamflet, De spectaculis, on afirmava que «els dimonis han ins
pirat als homes l'afecció per les representacions», i afegia: «El 
teatre representa només accions criminals, de furor a la Tragedia, 
de llibertinatge a la Comedia»; i es mostrava especialment preo
cupat pels «homes que vesteixen com a dones». Cebria, bisbe de 
Cartago (c. 205-258) encara ana més lluny declarant que «s'apren 
l'adulteri veient-lo representar». Joan Crisostom (c. 344407), home 
conflictiu amb el poder pel seu popularisme, prevenia l'auditori 
contra el «plaer que produeixen els espectacles», car «incita a la 
fornicació, la impudicícia i tota mena d'incontinencies» i -mal-

crita a Roma l'any 200 i dirigida al Senat) que, en una comedia dedicada 
a la deessa Cíbele, !'actor que representava el déu Atis (un malfactor) «va 
ser efectivament castrat» en escena, i «qui representava Hercules Eteu el 
varem veure cremar viu a l'amfiteatre». Cf. TERTULIANO, Q. S. F.: Apología 
contra los gentiles. 2a. edic. Col. «Austral», 768. Buenos Aires. Espasa Calpe, 
1947, p. 53. 
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grat que, no,, �•e�ta"a:a,de,.dqn¡u- refor:en�h�1 de! <1:ettes. i'.ei,resentadons 
a, Co,:o,stantinoble, ori éls' p�rson�tges a}la\7�]11 cUfetencia�s'. per, ma-s
c.�e:l> i·vestuari, i encarnaveri un� arquetipus en'tons�riap.cta a.rob 
les' farses ateHanes- concloia, rotund; que �el teatre és la· pesta 
de les ciutats».4 L'ofici d'actor o comediant era considerat piopi: 
de « personas inhonestae», a qui calia negar l' eucaristia i adhuc •,, 
l'accés a les cerimonies cristianes. En el Sínode Provincial d'Ilí-! 
beris a Granada· (305) .; ..... -:-deu anys ábans de l'oficialitat del cris�',. 
tianisme- es declara que-<t.si-_els mims i pantomimes volen fer-se· ·;. 
cristians, primer hauran d'abandonar la seva professió».5 . ;. 

Ara bé, el que no podia condemnar de cap manera l'Església, · · · 
ni atacar frontalment, eren les cerimonies rituals pre-cristianes, , ·.: 
tan arrelades en els pobles agrícoles i ramaders de la Romania \ 
(per on s'estendra el poder eclesiastic). Tanmateix, provara en 
tot moment d'integrar-les i assimilar-les al nou ritual cristi'a: les,' · 
festes hiemals («llibertats de desembre») seran l'Advent, el sois- , ·· 
tici d'hivern ·sera el Nada!, les celebracions primaverals s'estron
caran amb la Quaresma (amb !'única resta d'un Carnestoltes· 
controlat), l'equinocci de primavera sera Sant Josep, les festes 
agraries de la sega es resumiran en la festivitat del Corpus i el ) 
solstici d'estiu esdevindra Sant Joan.6 

2.4. PERVIVSNCIA DE L'ANTIGUITAT CLASSICA 

2.4.1. CONTINUITAT ITINERANT 

Aixo no significa, pero, un absolut trencament i un oblit ter
minant respecte a la dramatica classica. D'una manera més o .., 
menys latent, tangencial i ocasional, el llevat del teatre antic fer
mentara, en certes ocasions, determinats productes gens menys
preables. A Bizanci, al segle 111, s'intenta adaptar !'estructura 

_, 

4. CASTAGNIN0, Raúl Héctor: Teorías sobre el arte dramdtico, 1, pp. 35- '.
45; Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1%9. 

Crisostom constatava fins i tot que «representaven bagasses nues, i tan.,. 
nues que feien patent el seu sexe». (Cf. BANCES CANDAMO, Feo. Antonio: 
Theatro de los theatros, p. 25, Tamesis Books Limited. London, 1970.· 

5. BERTH0LD, Margot: Historia .social del teatro, 1, p. 184. Ediciones e'
Guadarrama. Punto Omega, 177. Madrid, 1974. ·· · 

6. MASSIP, Jesús Francesc: El drama de la Passió. «Canigó», núm. 76L
«Papers», pp. 8-9. Barcelona, 4-V-1982. 
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desafectada de 1a, tragedia a1. uná Fugida a· E,gipte.7 A l 1;11op,estir 
de ·Gandersheim., (Saxoniá)} la moitia·· Hro$WiLtha; (c. 935\� e,. 973) 

.- •: · escriu una ·seri�: de· drames. sagta�s, -.:en sis\ .aetes · únics, recollint 
,f la )ecriica .i. 1'.estil.,de Terenci,. que, mbstren una .dé�ica<;Iesa 'propia 
. d'una cultura refinada.8 A la. cap�lera del: codex· q�e ,i:ecmll 

aquestes obres, Hroswitha aclareix: 
«Hi ha molts catolics, i nosaltres mateixes_ no podem exlmir"'. 

nos completament de la imputació, que, atrets per la polida ele
gancia de l'estil deis auto'rs pagans, prefereixen ·les seves ob:res_a· 
les Sagrades Escriptures. N'hi ha d'altres que, encara que están 
profundament adherits als escrits sants i no tenen cap . i:elació 
amb la majoria de les produccions paganes, fan una excépció eh_ 
favor de Terenci, i, fascinats per l'encant de la manera, ·s'atris-'; 
quen a ser corromputs per la perversitat de l'assumpte. Perla' 
qual cosa jo, la vigorosa veu de Gandersheim, no he vaciHat a·.
intentar imitar en els meus escrits un poeta llegit per tanta, gen1;'. 
[Terenci], amb l'objecte d'elogiar, en la mesura del meu debff• 
talent, la lloable castedat de les verges cristianes, emprant 1�:; 
mateixa forma d� composició que ha estat utilitzada per de$�·
criure les desvergonyides conductes de dones impúdiques.»9

1 

Amb el model d'Eurípides, al món bizantí s'escriví al seglé xr:
una tragedia sobre la Passió de Crist (Christos Paschon) en 2.640 -' 

versos, sense agilitat escenica, i, probablement, només per ésser· 
recitada pels monjos.10 

• 

• 

Més endavant, quan el cristianisme baixmedieval crei'. les grans 
Passions esceniques, el sement classic rebrotara i, «amb divuit. 
segles d'interval, reneix el teatre per seguir les mateixes fases, 
de desenvolupament: cors on els ditirambes i els himnes celebren 
el naixement de Zagreu o Jesús, l'Homofagia o la Passió ... ».11 I el� 
misteris, com la tragedia, provaven d'harmonitzar totes les ·arts'., 
amb el cant i la recitació, amb l'escenografia exuberant, el cofor
mediterrani i els ginys tramoístics.u 

Les farses ateHanes, amb els seus personatges arquetí'pics 

7. PIGNARRE, Robert: Histoire du théatre. PUF. París, 1974.
8. BATY, Gastan - CHAvANCE, René: Op. cit., p. 70.
9. N1coL, Allardyce: Historia del teatro mundial. Desde Esquilo ,a

Anouilh. Aguilar. Madrid, 1964, pp. 107-108. Vid. també CASTAGNINO, R. }{.: 
Op. cit., p. 40. ., 

10. COTTAS, Venetia: L'in-fluence du drame Christos Paschem sur l'q_rt
chrétien d'Orient. París. Geuthner, 1931. 

11. BAT�HAVANCB: Op. cit., p. 76.
12. «El misteri se'ns apar com !'única temptativa que s'ha fet per re

novár el miracle grec» (BATY-CHAVANCE: Op. cit., p. 84). 
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(Macc:us·,,.:aucco.,.,papp1:1s,, o· Dossenus), ll�garien�. j1�t_am.ent. amb 
e.l!it mims\t p�ll�O�illleS;,: el; seJ{ taramr�-,grqtesc, cle,sepfapat, i ac:ro� 
ba�ic i als 'j.óglars" i'buf ons : qµe,. al }1ár-g\ de' tQta J'Edat ·. MitJan_a, 
estan · presents · en: el 'móiI. de .festa• i' diversió, · .de'· tá.verria i de 
frra:.-de celebracions comunitaries: L'arquebisbe· Bruno de: Colo-1 
ni�,· eminent erudit, llegia aquests textos :comics i farsescs (que: 
segons el seu biograf Ruotgers feien cargolar de riure el més'.:
piñ.tat), interessat no pels acudits sinó pel lexic i les construc-
cions del seu llenguatge.13 . .._ . 

. · · : 
A Catalunya, a més de laja esmentada primícia de traducció:

de Seneca, es tradueixen, a partir del segle xv, les obres de Plaute · i 

i' Terenci, amb gran exit i difusió,14 dins del corrent de recupe- '.· 
ració del classicisme dut a terme pels humanistes, els quals es-, 
cpurien teatre de coHegi i de cenacle, redactat en llatí de les:_. 
plomes de gent com Lloren9 Palmireno, Francesc Satorres, Jau
me Romanya, Joan Ca9ador, Antoni Pi, Jaume Cassa ... 15 

2.4.2. LA LfNIA DEL TEATRE PROFA 

.. 

'
' 

1 

L'anomenat teatre profa medieval, en fi, recollira l'esperit deis 
ludus i espectacles festius romans� solemnitats imperials i for-, 
mes de diversió populars, 90 és, la tradició classica i l'autocfona' ·¡ 
ala:vegada. El teatre profa medieval, pero, és un quefer bohemi 
i 'ocasional -quan no és una activitat oficial promocionada pels
poders laics�, sense la més mínima voluntat de pervivencia. :Ss ·,
el ludisme del moment, de la mímica al cárrer, del circ ambulant,· 
de naturalesa absolutament itinerant i nomada. :Ss una activitát 
sense intenció fixadora basada en l'actualitat quasi periodísti�a. 

2.4.2.1. L' espectacle aulic

D'una banda tenim l'espectacle aulic, 90 és, el promocionat i 
fet :entom deis senyors i cavallers, el que es fan preparar la gent 

13. BBRTHOLD, M.: Op. cit., 1, p. 267.
14. L'Aunuch, versió catalana del drama terencia, es representa a Gi-,

róna .abans de 1542. Cf. Rus16 i BALAGUER, Jordi: Sobre el primer teatre·:. 
valencia. Dins de La cultura catalana del Renaixement a la Decadencia, 
pp. 141-164. Barcelona, 1964. '-

15. RoMEU, Josep: Teatre (part medieval). Veu de la GEC; vol. 14,
P . ." 253. 
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de ,diners per al seu sola� i la -seva distr.aeció,. dins ,del .Qas,tell o 
•,palau .. Aq:uest espectacle; aulli.c· t<$11dl':a,,. fijes. emana:eions .es.sen�ials; 

a) L'espectacle culte,16 .:és., a .dir� e1'._q�e p¡e�litzen. els .troba
dors, que són bons poetes i bQriS• músícs, tarnbé áctors\si cal�, que 
van de cort en· cort, que, preparen festes i ··represe;ntacjo:q,s :auli
ques i que� cerquen el favor deis grans personatges. Eren objecteS, 
de luxe, objectes cultur�s que prestigiaven el senyor per al qti.al 
treballaven. Ells eren els autors de la més rica poesía medieval: · 
la poetica proven�l. Moltes de les seves can9ons eren mimades, 
cantades o recitades a dues o més veus en un ru�ent d/acci(>. 
dramatica, que comportava certa mena de dialeg líric (qu� pet•• 
metía, per exemple, la conversa d'enamorats), o de dialeg, narrÍ:}.r 
tiu (que permetia la discussió, la disputa i el debat). Així,'.-�one.s� 
es produeixen poemes dialogats del tipus del «sirvantés» (po.ésia• 
d'atac que 'rep una r�plica), la «tensó» i e1 «partiment»· .(álfor� 
nan9a d'interlocutors), les «pastoreHes» (dialegs entre nqbfe•,,¡ 
pastora), les «cobles» (polemiques reduides),17 i, sobretot, .les <<:al�-· 
bes» o «albades» (can9ons d'amor on els enamorats s'acomjad�n, 
en arribar l'albada, abans que hom es desvetlli, i on intervé� coni 
a despertador, el cant deis ocells, si estan al camp, o la.veurde}" 
«guaita» o vigía, dintre el castell o mansió).18 '' 

16. Pensem que la cultura a l'Edat Mitjana és absolutament inicii!'.tica
i esta en mans de l'Església i deis laics lletraferits i estudiosos (entre els' 
quals cal ressenyar els anomenats «vagabunds», que anav¡::n de ciutat .en 
ciutat i s'arrengleraven amb elements marginals dedicats al joc, a la ta-. 
verna i a la prostitució). En general els homes anaven a la guerra

1

:o's'hi 
preparaven, i no eren versats en les lletres. Només qui es quedava; qui: no 
guerrejava;- tenia la possibilitat d'accedir a la cultura. Possibilitat que�ro
mania, dones, en mans deis clergues, les dones i els poetes (artistes): No 
fóra desencaminat de suposar que en el pas del «trobar clus» al' «trobar 
leu» tinguessin el seu paper els «guerrers» (a la vegada els «marits»:· el 
«gilós» ), que no entenien els poemes d'amor que a les seves propies do
nes componien els trobadors, i en for9arien l'aclariment car en . sospita-
ven el contingut... . , 

' 

17. Encara en són exemple avui dia al País Base, els versolaris.
18. NIC0LAU D'OLWER, Lluís: Del dialeg en la poesia medieval catalana.

Publicacions de l'Escola. Catalana d'Art Dramatic de la Mancomunitat· de 
Catalunya i TAjuntarilent de Barcelona, 1920. Vid. també: DfAZ PLAJA,:Gui
llermo: La literatura dramática peninsular hasta 1400. Dins d'Histo'ria ,ge
neral de las literaturas hispánicas, vol. I, pp. 403-423� Editorial Vergara. 
Barcelona, 1949. I JuuA MARTfNEZ, Eduardo: La literatura dramática pe-
ninsular en el siglo XV. ld.; íd., vol. 11, pp. 239-315. . · "' 



b)\ D'áltra, liianda,hi,ha�I'es;pei�ªcle;de divulgaciá, �o,•és.el q'l.l� 
��·· pe_r missió.·• vulga'I'itzar: la:, lite:tia'Wl'�. cµlta•,. e�, medis poP,ulars 
i:•:a, 1� ,�egada' actuar, d'�spectacl�·. d'_actua�tat .. El� _jog�ars· �ón, els
qm. s encarreguen d'aquesta tan importan!. d1fus10, fent de; pont 
entre l'avantguarda artística i el poble, entre la casa senyorlaf 
i Ja pla9a pública. L'ofici deis joglars és divertir -la gent}9 dina-_: 
mitzar les festes ·populars i portar-hi alegria. El joglar tan aviaÚ 
és -«Sonador» deis més diversos instruments, com recitador i can-'� 
tor deis més variats poeme� on s'acompanya de l'expressió gestual .· 
i el mim per subratllar les accions que les can9ons inclouen, com ·;, 
informador deis esdeveniments més importants del temps. En la ;: 
dramatica profana als Paisos Catalans és d'obligada referencia' 
la menció de Pere <;ahat, «magistrum ludis amoris», a qui Pere III , . 
dóna· salconduit i guiatge, a ell· «et societatem vestram».'10 Un ., • 
joglar, dones, convertit en director d'una companyia de teatre,' 
que ens demostra !'existencia, ja al segle x1v, d'un espectacle 1 •

profa organitzat. La reconeguda professionalitat, pero, no arriba-
ria fins al seglé XVI. 

· · 
�·- ,

De finals del xv o principis del XVI deuen ser els dos dialegs 
catalans del Can9oner d'Híjar, escrit entre 1470 i 1580, requestes, ,. 
d'amor, populars i satíriques, que són com autentics sketchs de 
la quotidianitat més realista, i que segurament s'interpolaven en 
els ·entreactes de representacions més llargues. Sembla que pro
venen d'Urgell (el copista els titula Los requiebros de Urgel) i són_ 
d'uria vivacitat i d'una gracia extraordinaries.21 

; 

D'altra banda, el 1442 a les parroquies mallorquines es repre-,,' 
sentaven entremesc;>s profans sobre temes erotics.22 

19. « ... illorum officium tribuit laetitiam» (hom els atribueix l'ofici de 
l'alegria), s'escriu a les Leges Palatinae de Jaume III de Mallorca. 

20. ACA, reg. 863, f. 187. Pere III Valencia, 1338. · ,>
21. R0MBU, Josep: Teatre profa, vol. I, pp. 69-74. Editorial Barcino;:

«ENC», 88. Barcelona, 1962. 
22. Ens ho testimonia el notari Joan Gradolí, conseller de Ciutat, que

escriu:· « ... se acostumava en temps passat fer en semblant dia [Festivitat 
de la Caritat] diverses entremeses e representacions per les parroquies, 
devotas e honestas e tals que trahien lo poble a devoció; mes empero, d'al•. 
gun temps ensa, quasi tots anys se fan per los caritaters de las parro
quias, qui los· demés són jóvens, entremeses de enamoraments, alcavota- · 
rias e altres actes desonests e reprobats, majorment en tal dia en ló qual 
va •lo clero ab processons e creu levada portant diversas reliquias de 
sancts, ele que lo poble pren mal exempli e roman scandalitzat.» Cf. OuA-
DRAD0, J. M.: Un misterio catalán del siglo XIV. «La Unidad Católica» l- . 
(Palma, 1871). Reproduit a Mu.A I FONTANALS, Manuel: Origenes del teatro\.
catalán .. Dins «Obras Completas», vol. VI, pp. 322-323. Barcelona, 189�. · 



' e) Es_peetacle: de·, diver-sió. i eommemoPació.. Finalment, res
pectacle aulle: contempla la. vessani més sumptuosa i públiea· �µe 
a�ra�a· des-.de ·les.· festes teia:ls-de-.1a:·cQtort�ció, ,rebüdes, d'alts· 

. dignataris, en:trades, i visites _'.urbanes'i del . sobira, · eferrierides. his-, 
. toriques, •fins' a entremesos beHics d'afirmació militar; pas�ant 
pels apats amb diversions teatrals. En áquestés manifestacions 
tenen ca.buda rio només trobadors i joglars, sinó tota mena de- · 
bufons, salti:µiba;nquis, domadors, prestidigitadors, encantaires, 
etcetera. 

Les festes de les coronacions reials sempre són esplendidés� 
En fa coronació d'Alfons III, el 1327, abunden les can9ons mima-: 
des pels joglars i «cavallers salvatges» (els clergues que havien 
penjat els habits, anomenats «goliards»): En la rebuda de la.nova· 
reina Martha d'Armanyac, esposa de Joan I el Ca9ador, es repre-. 
sentaren batalles entre sarrruns i cristians (1373).23 En la _coro¡· 
nació de la reina Sibil-la de Portia (1381) es féu un apat sump� 
tuós on «fou aportat a la derraria del menyar un bell entreniés, 
so és un bell pagó qui feya la roda e estave en un bell bestim«::Ji • 
en tc_:>rn del qual havia molta bolateria cuyta cuberta de panys. · 
d'or e d'argent e aquest pagó fou servit fort altament e presen
tat a la taula de la dita senyora ab mols estruments axí de córda 
com d'altres ... e lo dit entremés portave en sos pits una cobla 
escrita ... ».

24 

E.s impressionant el desplegament escenic qué es duu a terme 
en la coronació del rei Martí !'Huma a Saragossa (1399), quan, 
en ·sortir de la seu, el seguid és encap9alat per un castell,. sobre 
un cadafal amb rodes, amb quatre sirenes i molts d'ange{s, .al 
cim del qual es dre9ava un personatge vestit de rei amb un_nen1 

davant: Després, a l'Aljaferia, tingué lloc una fúnció solemníssi� 
ma: hi havia un cel esglaonat on seia Déu Pare envoltat d'una 
multitud de sants i serafins. De sobte baixava un núvol que 
-com la «mangrana» d'Elx- s'obria, i al dedintre un angel 
cantava meravellosament i escampava paperets arreu, amb 11.e
tres que feien referencia a la. festa.25 El giny del núvol P.ujava 
i baixava diverses vegades, en una de les quals aparegue:ren d�s 
angels més portant aiguamans al rei i cavallers, i encara' torna, 
a baixar l'angel primer per servir una copa i un plat de fruites 

., ., 
23. MAoURELL, J. M.: Les naces de l'infant loan amb Martha d'Arma

nyac, «Estudis U,niversitaris Catalans», XIX (1934), pp. 1-57. 
24. M1u. 1 FONTANALS, Manuel: · Op. cit., p. 235.
25.' Són molt signíficatius aquests paral-lelismes amb el que encara es

fa•avui a· Elx. 
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al sobipa. A in.es, a;:,�s.,,. entr� plat i. plat, s'hi van f-er, tres e11tre
m�sos: Uill:Ji' elegant. dap�ª' d[aguil�·� 1:lil.a serpent, «hecha rr,,uy al
viv¡g» que< llan9i;l.va. bafarades :,de ,foc:;i- ,qµe:.Jl11itavl¡l _ amb homes 
a�ts·,,.firis a ésser ven�iida; ·en,• eF darie: r :entrém�s �pareixfa 
una"- gran :muntariya i al seu cim la lleona :ferida, de la 'nafra de 
fa., qual en sortí un home molt ,bell que vestia · les armes reíais 
d'Aragó, amb corona i espasa.26 

, . · 

Són celebres. les entiades reials a Valencia de Martí l'Huina ,. 
(1402) """7per al qual es feren uns entremesos compostos per Joan ,·, 
Belluga- o de Ferran d'Antequera (1413) -amb entremesos es- ,, 

< crits per J oan Sist i musicats per Joan Peres de Pastrana.27 

Fou ,de gran riquesa també la coronació de Ferran d'Ante-, 
quera (Saragossa, 1414), en la qual s'utilitzaren els elements esce
nografics del Corpus de Valencia; i on es representa una aHegoria 
déls. regnes de la Confederació amb rica tramoia escenica.28 

D'altra banda, Alfons el Magnanim, a la .seva Cort de Napols 
paga a l'italia «Ancasio Fabri, tragitayre per certs bastiments' e 
entremes,es que fa fer novament per donar plaer e sola9 al dit :. 
Senyor Rei».29 

Dintre les commemoracions historiques o polítiques, de ve�, 
gades no només testimonials sinó amb · la vohn1tat col-lectiva 
d'incidir en la historia, cal· destacar el seguit d' espectacles cele-
brats, a Girona (gener de 1492) amb motiu de la Conquesta de ,. 
Granada pels Reis Catolics, �ntre els quals es representa .una 
fingida -si bé cobejada- ·coronació imperial deis RRCC feta per 
un llegat apostolic del papa.30 

2.4.2.2. L'espectacle popular

Les .manifestacions populars al marge del dictat eclesiastic.s_eqm fo:r:tament controlades i canalitzades en la mesura possible. TanmateIX: en les festes per la vinguda de la primavera el pbble.no renunciava als seus halls de diables, als seus momos ¡ mas-;
26. BLANCAS Y TOMÁS, Gerónimo de: Coronaciones de los reyes de Ara

gón (1585). Lib. I, cap. VIII. Cf. Mu.A I FoNTANALS: Op. cit., pp. 236-238. 
27

'. 
· RUB16 I BALAGUER, J.: Sobre el primer teatre valencia ... , p. 152. ·,

28. UBACH I VINYETA: Teatre catala, pp. 21-24. Estampa La Renaixen
c;a. Barcelona, 1876. 

29. RUB16 1 BALAGUER, J.: Op. cit., p. 153.
30. BATLLE I PRA'IS, Lluís: Fiestas en Gerona por la Conquista de. Gra

nada. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», I (1946), pp. 98-99 
i 104-1-05. 



cara.des; les sort-id�s nocturnes .d'Arlequins131
, (e1s que·fan el eulte 

satatik), satires: socfals'i tota mena d'espectaoles de: taverna que 
ratllen la bacanal. Altres;feste�• hrep:resentaci0ns .de. caire po-

. pular es representav�n a }'interior 1dels ct�mplés, i; al· carter durant 
'. el període anomenat de la «1libert�t de desembre».:Eren'les «fes� 
1 .  tes de foUs» hereves de les Sattirnals ,:romanes,'.durant les quals 
· 1 s'invertia l'drdre social '((?Is sényors servien 'els serfs) i la gent·
· s'esplaiava,, els instints.32 En medis eclesiastics la festa es fixa
el dia de Sant Nicolau (6 de desembre) i dels lnnocents·(28'de
desembre),: els llecs assumien la funció dels jerarques, i es nóm:e
nava un «bisbetó», que oficiava parodiant («sermó del bisbetó» ).

A Valencia, ef 1403, es prohibeix" el «Joc· del rei ,Paseró»
0

,,i:,que·
se fea en le$ festes ,de Nada! e de Ninou» per mor de «les bregues.
e morts que en ell ocurrien».33 Pero el poder eclesiastic no,poé4'.a.i 

silenciar els carnavals amb tota mena de ballades, sortides 'de
dimonis i desinhibicions. Certs �autos» de c�rnaval es represen:,;

, taven a les tavernes i els hostals sobre entarimats de fusta :sos�1 

· tinguts per carretells i barrils.34 Tota mena d'histrionades i"c8ini-'•
citats tenien lloc en aquest marc tavernari -potser el segon". lldc
en importancia de reunió de la societat medieval, després de·l'es�! 

glésia.35 
• -

. , • · 
! ' '

2.4.2.3. L' esP,ectacle burges i universitari

Només a les acaballes de l'Edat Mitjana i al rescalf de la eré�-
. xent activitat universitaria, comenc;ara a desenvolupar-se un nou 
genere teatral: la farsa, que s'origina en les festes de 1bufo1;1s i 
recitats joglarescos,' i que esdevindra la valvula de descompre�
sió de les tensions ·socials. Les escriuen estudiants, advocats, co.
merciants, artesans, representants, en fi, de, la nova classe. b.ur
gesa. Pan crítica d'actualitat sense cap tipus d'escrúpol. L'impor
tant en la- farsa .és la lletra, el dialeg. L'espai escenic pot, ser 
qualsevol. Les· cbnstitucions de l'Estudi General de· Lleida · del 

31. Vid. B�RTHOLD, Margot: · Op. cit., I, pp. 270-271. , . 
32. Vid. GuGLIELMI, Nilda: El teatro medieval. Recopilación. y notas

de ... Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). Universidad de 
Buenos' Aires, 1980, pp. 21-22. 

33. MERIMÉE, Henri: I/art dramatique a Valencia, p. 59. Toulouse/11913.
34. BERJ;HOLD, Margot: Op. cit., p. 275. ' ,'. ' 
35. Cf. DAMIANS, A.: Lo Carnestoltes a Barcelona. «La Renaixensa»,

II-1899. També CARO BAROJA, Julio: El Carnaval.· Análisis históric<>.-citltu-
. ,ral. Editorial Taurus. Madrid, 1979.. , , 
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BOO, w:ohlbiéfl: :j�;: als;, est;qó:f.ants· .. d�: fer «cludds _.í inhónestos» i 
<Welat,i. incidereéuni habi(u.'Ju4earurtz; vel�· Sarracenurn».3.6 

Bris. ha perviscut una farsa cáfalari:a, ,qatable 'al segle XVI, ben 
curiosa, anomenada pel seu editor Farsa,'d'en ·Córnei,� que, pre-. 
ludfa certes característiques després • represes pel drarp.a 'barroc,. 
cástella. L'anonim autor d'aquesta pe�a es revela com un bon'.. 
dramaturg i un notable escriptor. 

Pero als Paisos Catalans el gran centre de la satira sera Va- -
lencia, nucli teatralmerit vitalíssim, qué, a principis del segle xvx; 
sera capa9 de recollir tota la tradició dramatica catalana per 
murar-la, esplendida, a Castella, que, en un moment cultural, . 
economic i polític ben propici, la fara seva i universal alhora. en� 
el Segle d'Or. Entorn de la Cort de la reina Germana de Foix 
(1523-1537), important focus cµltural, es desenvolupa una inten
sa. activitat dramatica, si bé hi predominava ja la llengua �ste
llana.38 Cal destacar la tasca teatral del valencia Joan Ferrandis . 
d'Heredia (1480/85-1549), autor de la farsa bilingüe La vesita 
(arnb 217 i 116 versos catalans en les dues diferents versions), de ( 
Lluís del Mila (c. 1500 - post. 1561), que escriu El cortesano, on �. 
indou tres farses bilingües, i de l'extremeny Bartolomé de Torres 
Naharro (c. 1476-1531), que escriu la Comedia Seraphina en 
diverses llengües (501 versos en catala) i que situa l'acció a la; 
ciutat de V alencia.39 

. r 
36. VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo: Viage literario a las Iglesias de Es�· ! 

paña, vol. XVI, p. 231. Madrid. lmpremta Reial, 1806. 
37. Ms. 308 de la Biblioteca de Catalunya. Publicat per R0MEU I FI-

GUERAS, Josep: Teatre profa, 1, pp. 75-121. 
38. MAssIP, Jesús Francesc: Teatre catala del Renaixement. Programa

de ma de Lo canonge Ester convida festes, espectacle del Grup de Tea
tre de l'Institut d'Experimentació Teatral de la Universitat de Barcelona. ,. 
Barcelona, desembre 1983. Vid. també S1Mó, Ramon: Notes sobre el mun-
tatge. td., id. Més ampliat a MAssIP, Jesús Francesc: Algunes notes sobre 
el teatre catala áel Renaixement. Revista «D'Art», núm. 10, pp. 303-310. 
Departament d'Historia de l'Art. Universitat de Barcelona, V-1984. 

39. -ROMEU I FIGUERAS, Josep: Op. cit., vol. 11,
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3. L'espectacle reli-gi-ós medieval

3.1. EL NOU RITUAL: LA MISSA 

Després de la tragedia i la comedia classiques i les farses: 
, ateHanes, el· teatre occidental emprend:ra el camí de la creació. 
, dramatica de la ma de les noves cerimonies cristianes,, i en con:-:·_ 

figurara un nou genere, decisiu en l'evolució posterior ·del teatre 
modern. · -. -. . 

El procés de formació de _la nova dramatica sera llarg i ·len
tíssim, i arrencara del culte ritual que crea el cristianisme: Ja' 
missa, cerimonia plagada des d'un origen d'elements parateatrals · 
i d'espectacle rític. L'Església bizantina sera la primera a cqdh 
ficar els moviments escenics entorn de !'altar -taula de cerimo�\ 
nies i nucli central-, massa solemnes i rígids, pero massa literals l 
a la litúrgia i als textos sagrats com per generar. una áµtentica 
forma dramatica, que només s'assolira amb !'empenta decisiva 
dels pobles de la Romania, que tenen molt present aquella po
derosa tradició ritualístico-tribal de magia i representació comu
nitaria. 

L'entrellat «literari» el marcaran els passatges litúrgics niés 
susceptibles de dialeg i representació,- més carregats d'elements 
drama.tics i coHectius, car la litúrgia cristiana esta · farcida · de 
passatges plens d'acció dialogada. 

3.2. LA CREACló D'UNA FORMA: 

EL DRAMA LITORGIC 1 

_ El primer ritual cristia havia tingut lloc a l'església de Jeru
salem. Era l'Aetheriae Peregrinatio, on es figurava la mort i la 

1. J. RoMEU I FIGUERAS (Teatro hispánico del período románico.
1 EE�

IX (1963), pp. 9-70), proposa. de substituir «drama litúrgic» per «drama 
1 

• ¡ 
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resurrec@ió de, ó:ri�t. PerQ; \J:a.urem d'es,pe.rar a.Is ,drames :Htúrgics, 
nascuts a:,itedif>s::de.les.' Iíliss.es� de, Pasqu8::, í de: Nadal)��o'.és, les 
de mtís' carrega. emotiva i simbolica). dé; l'E.uropa: ,oc:cid.ental,.,per 
assistir al · sorgiment · de ' fa,' primera. forma•. drá:ma:tiria . cristiana.., 
Pensem que ,I'actitud ,. rigorjs'ta · de l',Església davant, l'activitat 
dtamatica no acollia la representació. El . cant antifonal (fixat . •; 
al-.segle VI) permeté l'altemam;a de veu entre un solista 1 els 
cors, ús que els benedictins expandfren per tot l'Occident. Apró
fitant · frases musicals/ que no . tenien un text on recolzar-se, es 
crearen els trops, petits' textos interpolats a la litúrgia per faci-, 
litar la memorització de la melodia. Aquests passatges s'eixam-\ . 
ple:q i' adhuc se'ls dota de melodies propies; les repliques es 
distribueixen entre diversos oficiants i el vestit ritual es caracterit
za. Les primeres manifestacions tropaiques les trobem a la litúr7· 

gia·. gaHa cap al segle VIII.

Al monestir carolingi de Sant Gall, a finals del segle IX i prin
cipis del X, hi hagué una intensa producció de trops. El monjo 
Notker Balbulus (c. 840 - 912) fou un deis primers creadors de i' 
seqüencies, mentre el seu company Tuotilo (entre 850 i 915) afe
gia a· l'introit de. Nadal un trop que contenia dialeg.2 Entre 923 
Í·,934, a Sant Mar�al de Llemótges (Provenc;a), s'escriu el dialeg,; . 
enti::e l'angel i les santes dones a l'introit de �asqua,3 i vers el 95_0 

eclesiastic» 'o «drama sacre», argumentant que les interpolacions tropai
ques ·o drama.tiques ja no pertanyen a la litúrgia estricta i homogenia 
sinó 'a. consuetuds particulars o locals d;una comunitat eclesiastica, que 
s'escapen de l'ambit específicament litúrgic. Tanmateix la nomenclatura 
generalitzada i habitual de «drama litúrgic» (usada, malgrat les dific;ul
tats del ·mot, pel propi DoNOVAN -vid. infra-) no aconsella, de moni,ent' 
i· per1 evitar confusions, l'ús d'un altre terme, . que no acaba de ser. precís. 
Entenguem, al cap i a la fi, com a «drama litúrgic» aquell que s'esdevenia• 
ei;>m a integrant de 'l'ofici litúrgic, dintre Ja cerimonia litúrgica, en ·11ati, 1

-

a !'interior del temple i encarnat per eclesiastics. 
2. · Cf. DoLAN, Diane: Le drame liturgique de Pétques en Normandie et

�n Anglaterre au moyen ii.ge: PUF. París, 1975, p. 11. Vid. també ANGLIJs, 
Higini: La música a Catalunya fins al segle XIII. Institut d'Estudis Cata-
lans. Barcelona, 1935, p. 283. _ 

3. BNP Ms. lat. 1240, f. 30v. Trop. S. Martialis Lemovicensis, segle .-¡c.
«Trophi in Pasche. Psallite regí magno, devicto mortis imperio! 

- Quem queritis in sepulchro, o Christicole?
�esponsio: - Ihesum N azarenum crucifixum, o celicole.
Responsi.o: - Non est ric, surrexit sicut ipse dixit; jte, nunciate quia

surrexit. - Alleluia, resurrexit Dominus, hodie resurrexit leo fortis, Cris
tus, filius,Dei; Deo gratias, dicite eia!» Cf. DoNOVAN, Richard B.: The Li
túrgical Drama in Medieval' Spain, ·p. 11. Pontifical Institute of Medieval 
Stüdie_s, 4. Toronto, 1958. 



un manuscrit dél mateix Sant Gall també' l'inclou.4 Era lai mi:ssa 
d.� lá: Resbrreeció ,de: Cri�t !(cpotse:ri el fot més insolit i d�: m�s abast
i significació� deis. textos·. sagrats· :éristians)\

Per generar el dr;amá; en: •el• discru;s .H.tú,rgic,: .. calia, .doµ�,' ne 
noinés. un, recitat, per distintes ·persones�,_ d'.un, text d' algurta. 'ma-· 
nera dialf?gat,, sinó, també un revestiment · diferencial d�aquests 
oficiants anib caracter alie a ells mateixos en la recitació i,ert,e}, 
gest.5 �ixí 

0

ho irt�quen _les primeres acotacion:s esceniques � docu-· 
mentades del 'drama litúrgic de les Tres Maries (Visitatio ,Se
pulchri) establert vers el 970 per, sant Ethelwold, bisbe .de Win:�
chester i abans abat d'Abingdon, que en la Regularis Concordia
Anglicae natinonis monachorum sanctimonialiumque -detalla.va.•. 
vestuari, moviments i dialeg en la representació de la, v_isita'.de. 
les tres Maries (Magdalena, Salomé i Jacoba), que van al ·Sant 
Sepulcre, amb encencers, per perfumar el cos - del crucifica�r i: 
gestuartt coro qui busca: .. en aquell moment un angel ,amb .. una·; 
palma a la ma, assegut sobre el sepulcre els anuncia · la _bona 
nova.6 Per al Divendres Sant, abans de cantar vespres,' la:', Regú'-

� 
4. Ms. 488 Stiftbibliotheck, f. 111 (Sant Gall de Suissa): «ltem de Re�-:

surrectione Domini. · , ·,
lnterrogatio: - Quem queritis in sepulchro, Christicole? Resp�ió: 

- Iesum Nazarenum crucifixum, o celicole. - Non est hic, surr.exit sicut
predixerat; ite, nuntiae quia surrexit de sepulchro. RESURREXI.»: Cf •.
Y OUNG, Karl: The Drama of the Medieval Church, I, 201 ss. At the Claren- ·

. don Press. Oxford, 1933. Pel fet, pero, que és més rudimentari• que, el¡'de
Sant Margal, fa pensar en la seva major antiguitat i en la seva prolfable •
redacció per part de l'esmentat Tuotilo (que encara vivia a Sant Gall: �l
912). Cf. ANGLES, H.: Op. (:it., p. 271. . .. .

5. Cf. MIi.A I'.FONTANALS, Manuel: Orígenes ... , p. 206; També a RJ:po�s, ,
Vicente: Dr_amas litúrgicos que · tienen por argu,mento la parábola evan
gélica de las «Vírgenes prudentes et fatuae» y el hecho real de la Resu; 
rrección de Jesucristo. (Discurso.) ACCV, I ,(1928), pp. 47-80. ,- , 

6. «Dum tertia recitatur lectio, quattuor fratres induant se, quqrum
unus, alba indutus ac si aliud agendum, ingrediatur atque latenter sepul• 

· cri locum adeat ibique, manu tenens palmam, quietus sedeat: Dumque -ter
tium percelebratur responsoriurrz residui tres succedant, omnes -quidem
cappis iriduti, turibula cum incensu manibus gestantes, ac, pedetem.Pti.m
ad similitud�nem quaerentium quid, veniant ante locum sepulcri. Agentur .
enim haec ad imitationem angeli sedentis in monumento, atque. mulierum.'
cum aromatibus venientium ut ungerent corpus Ihesu. Cum ergo ille. re•
sidens tres, velut erraneos ac aliquid quaerentes, viderit sibi appr.oiima�
re, incipiat mediocri voce dulcisono ,cantare Quem quaeritis: quo 'decan- ·
tato fine tenus respondeant hi tres uno ore Ihesum Nazarenum. Quibús
ille,,- Non est hic: surrexit sicut praedixerat. Ite nuntiae quia surrexit.-a
mortuis. Cuius iussionis voce vertant se illi tres ad chorum dicentes Alíe
luia: resurrexit Dominus. Dicto hoc rursus ille ·residens velut revocans· illos
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lp.ris poncordiá;'ja.,.as·seny�lava, tot: e],J?Jm�de la,cteu, Els\diaq1:1es 
�dora ven' l�._' cretf en: un ·Jloc' irideterrnitiat, de. l'església .i : després 
l:elllbolchllaven amb un vel. que� volia �s.ignjficar et Sant, Sudari;. 
(A'i:l.oratio Crucis). Després pórta:ven la. creu · al 'sepulcre," dispasat 
en1 una part excavada de !'altar;· i es dipasitava (Depositio Cru- · 
ci's). Allí ramania fins la nit del diumenge de Pasqua, durant la: 
qual alguns frares la vetllaven psalmodiant. Abans de maitines '· ·. 
la creu era retirada del sepulcre i empla�ada en un llac adequat '. .. 
(Elevatio Crucis), en alguns casos !'altar majar. A cantinuació 
es presentava el mencionat drama de la Visitació, an, en diver
ses -representacions, es descobria el vel de la creu nua per sig-
nificar la resurrecció de Crist.7 

Tanmateix, els primers drames, lligats encara a l'intrait de 
la missa, no padien tenir un cai:nplet desenvalupament. En . el 1
monient, pero, que els traps drama tics se separen d' ella i adqui
reixen autonomia propia com a cerimonia independent, assistim 
a una complexificació i ampliació progressiva que fara passible 
el naixement del drama religiós medieval propiament dit.8 

. Ei:i 
aquesta evalució del drama litútgic cal distingir tres estadis: 9 

dicat antiphonam Venite et videte locum: haec vero dicens surgat et 
erigat velum ostendatque eis locum cruce nudatum sed tantum linteamina 
posita quibus crux involuta erat. Quo viso deponant turribula quae gesta-, 
verunt in eodem sepluchro sumantque linteum et extendant contra clerum, 
ac veluti ostendentes quod surrexerit dominus, etiam non sit illo involutus, •· 
hanc canant antiphonam, Surrexit Dominus de sepulchro, superponantqúe 
linteum altari. Finita antiphona Prior, congaudens pro trium,pho regis nos-' 
tri' 'quod devicta morte surrexit, incipiat hymnum Te Deum laudamus: 
quo incepto una pulsantur omnia signa.» Cf. ANGI1!s, H.: Op. cit., p. 270., 
També Diane DoLAN: Op. cit., p. ,23. 

7. Cf. KoNIGS0N, . Elie: L'espace théatral médiéval, p. 24. �ditions du ·
CNRS. París, 1975. Vid. també N1coLL, Allardyce: Historia mundial del tea
tro, p. 109. Aguilar. Madrid, 1964. 

L'última Setmana Santa hem pogut verificar el ritual de la creu (Ado
ratio, Depositio i Elevatio) en l'ofici de la tarda de Divendres Sant a l'es
glésia de Santa Maria de Taüll. L'oficiant entrava, a pas processional, per 
la porta principal, als peus de la nau, amb la creu al front coberta d'un 
vel roig; a meitat de la nau s'aturava per retirar un fragment de vel dei-1 
xant al descobert les carnes del Crist. Continuava la cerimonia i en el '· 
transepte repetia l'operació, descobrint aquest cop un deis bral,OS de la ' 
creu; pujava a l'absis central i descobria un altre bral,; finalment en dipo- " 
sitar la creu sobre l'altar acabava de descobrir el cap de Crist com a sím-l 

bol de la Resurrecció. 
8. Cf. ROMEO r FIGUERAS: Teatro hispánico . . .  , pp. 14-15.
9. YoUNG, K.: Op. cit., I, caps. VII-XIII.
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�).' ,. �/est,r-i�e dialeg 1 ang�.}-Martes; com. • P;le. tat .•. af' f�al, a1;11b. la
sequenCJ.a Vzettmae· Pasc"haltt Laudes, escrita dur.ant1 la, prunera 
mei_tat del segle x:r;-probablement�per�Wipo; (t:_po$f:1Ó48}, 'ea.pella.,
deis emperadors' Conrad' II '·i 'Enrie'. III, qn apareix. el dialeg'. Die
nobis, Maria,' quid ·vidisti · in via én boca d'alguns, membres del
cor; qué encarnaven éls apostols. ParaHelament s'introdti'ia 1l'es
cena de fa compra d'ungüents que les Maries realitzaven' de camí
cap al s�pulcre.10• \. _ 

b) En aquest estadi es personifiquen les figures deis a pos'.. 

tols Pere i Joan, insinuats en el Victimae de Wipo sense explíéiti:{·,
indicació dramatica. Ara aquests apostols, seguint l'Evangeli ,de,,
sant Joan,11 correran al sepulcre per verificar les paraules,_de lesr
Maries (concretament de Maria Magdalena). · ·.-

, �

e) En ei"tercer estadi, apareix. en escena el matei!x Crist res:-,, 
suscitat, que es mostra, disfressat de jardiner, a Magdalena;.12· es�, .
desénvolupa substancialment !'escena de l'ungüentari j, en la mé5; 
elaborada fase d'evolució, apareixen els soldats rqmans ;vigilal}t.··
el ·sepulcre de Crist.U ., 

� :1 
Com a exponent de la uniformitat amb que es produeix. �rreu ·

d'Europa la dramatica religiosa medieval, el. drama litúrgic de
,la Resurrecció el trobem quasi simultaniament tant a Winchest�r
. (Anglaterra) coma: Sant Gall (Su'issa), Llemotges (Proven9a); 'Vic· 
(Catalunya), Ravenna (Itali¡:t), Praga (Txekoslovaquia), Siegburg¿•
(Alemanya) o Silos (Castella). 

Cal tenir present, d'altra banda, la tradició iconografica del·
tema. Des del segle v, l'art cristia representa la Visita de les tre� •

. Maries al Sepulcre: ho trobem en una lamina d'ivori de principis
del segle v (Museu de Munic), on es figura, simultaniament, .la
.Resurrecció i la Visitació en un sepulcre sobre una forma de base
'quadrada coronada amb una cúpula (altar amb dosser?). Retro�
bem el tema en un reliquiari del VI (Museu Vatica), i a les vina
greres de' la catedral de Mon�a (VI· o vn). El cicle pasqual, dones�
és, des del segle IV, al centre del desenvolupament litúrgi�. • t 

10. Aquest particular no l'inclou K. Young i !'aporta J. Romeu a1a'vis-·
ta del drama De Tribus Mariis de Vic (Ms. 105 del Museu Episcopal de 
Vic), on hi ha el passatge del mercader amb un desenvolupament complet. 
en dates molt reculades (segles XI-XII) i abans que cap altre drama litúrgic 
conegut a 'Europa. 

11. Jo. 20, 2-10.
12. Evangeli de sant Joan 20, 14-17.
13. Ho referencia l'Evangeli de sant Mateu, 27, 62-66, i Mt. 28, 11-15. ·
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L'Es�lésia ha a,pre5: !�.- l1i�ó,.¡'Ha .;eericebut .la, fowa. de pe:rsua
s.ió que ,:té·¡ �h teatr.e._l(pet, a_ixp, el \coi,µbatia: en;, m.ans. de: la. pag,an;j.� 
tf;llt) i se: la 'fara seya� >" 

3.3. L'ESPECTACLE COMA DIDACTICA EDIFICANT

Tota aproximació que el cerimonial cristia · fara a la repre- � 
sentació teatral, pero, sera rebuda amb la més exagerada caute-
la. -Ja en la introducció dels cants en la litúrgia, sant Jeroni (342-' ,: 
420)-matisara que els solistes no han de cantar «ad modum tra
goedorum»: Tanmateix, el mateix Jeroni s'adonara de !'eficacia�·:' 
que suposa l'adaptació i la incorpóració de les arts en la difusió 
dél cristianisme, si bé cal canviar-ne els temes ( «aliud sunt artes,
aliud quod per artes est»), i Aureli Agustí (354-430), bisbe d'Hi
pona, percep que el poble no segueix amb atenció una litúrgia 
feixuga i inintel·ligible, i aconsella «que es cantin himnes i psalms, 
segóns. el coshun oriental, per tal que el poble participi millor».14 

Meropi Pon9 Anici Paulí (355-431) -casat amb una barcelo
niha (Teras_ia) i resident algun temps a la Ciútat Comtal-, bisbe · 
d� Nola, ad1netra el valor pedagogic de le_s representacions i esce
niflcacions de les veritats cristianes, perque són entretingudes 
i· docents.15 

La · conjunció -explotadíssima en la tragedia grega- peda
gogia i, diversió, docencia i distracció, bombardeig ideologic i 
joc, que ofereix el teatre, sera captada pels · ideolegs del cristia
nisrne-i progressivament aplicada al culte. 

El teatre, una vegada més, actuaria com a pont entre la ines
criltabilitat del contingut litúrgic i · els ritual� inicia tics que com
porta, i. el poble pla. La representació dramatica divulgarla i uni
versalitzaria el missatge cristia dos en_ l'hermetisme inteHectual 
del clergat. 

L'església -junt amb la taverna- és el lloc de reunió del' 
poble, al centre -amb la pla9a del mercat- de la vida ciutada-

14. · S. Agustí: Confessions. Llibre X, cap. 33. Cf. MENIDWEZ PEúEz, Je-
sús:, El teatro en Asturias. Ediciones Noegas. Gijón,· 1981, 'p. 19. 

15. Paulí de - Nola escriu: «Els homes senzills que no saben llegir,
acostumats, d'altra banda, ',a venerar els ídols, es co.nverteixen més facil
ment al Crist fet home quan poden contemplar els fets dels sants... En 
la · representació, els ignorants veuen el que han de seguir; en ella llegei
xen éls analfabets» (cf. Mm-IBNDEZ PELÁEZ: Op. cit., pp. 19-20). 

. 
, 
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n�;, l'ed'if.iei que alil:lll a to>thom pev·igual. A,sso!it aquest rol,. c0alia 
doµar· �¡ públiG: creieiít tm aml5ien.t festi:q" adeq�at;- per ·a, la, par
tidpaci61( 

. -• . -
. El ·te�tre tenia major 1·capacitat -:d�¡ cQn.�oe:atoria-que· '1a ·ma" 

tehi'.a f'e, '.i ·ben avíat el fidel es_'.féu seva l',expressió'.,d:¡.-amatica. 
La introducció de la 'llengua vernac1á en '·.el drama ·ja . sigp.i

ficaria, p�ro, la intervenció del poble en el' teatt� litµrgic. A.par�ir 
d'aquí les .- introduccions populars o profanes al' drama religiós 
farien evolúcionar aquest teatre fins a deslligar-lo del seú. t>rigen 
litúrgic i fins i tot del seu marc eclesiastic. Efpoble se'l Íflra 'sea 
i l'utilitzara per retrovertir, des de dintre, el rigorisme. instit1:1-. 
cional, per criticar, des de dintre, la intolerancia de l'Esglesia J 
les espifiades d'una societat teocratica, la inamovibilitat ·, d'un.s 
principis ideologics i l'unilateralisme de la cultura oficial. 1·.· ,. 

· El fet teatral marca l'evolució social,. és un crit de· rllJ�t�á; ..
'amb les institucions i el seu ordre conservador. L'Esglési:aZjér�.:.. 
quica perd el control sobre. les ,manifestacions draniatiqtres:,:1¡ ha 
d'acudir a reiterats clams de censura. 

· 
• • J · 

El 1210, Innocenci III prohibehi'. «tot allo que en els temples· 
no possefa un caracter severament litúrgic», 90 és, aquelles re:r,:re.� 
sentacions en les,, quals .s'havia anat introduint tota mena ·--4e, · 
textos i situacions jocoses, especialment manifestes en les·:,es9e�, · 
nes diaboliques. Sortosament, les prohibicions no es comple�en: 
esdevenen topiques pero gens eficaces. - .... ·1• 

· Alfons X el Savi (1221-1284) s'apressa també a desaprov� el�
«iuegos de escarnio» que els matehi'.os clergues feien dintre ':efa
temples per º distreure la gent.16 • • ' • ' 

16. «Otrossí [los clérigos] deven seer largos en dar de sus cosas· a
los que las ovieren mester ... e no deven iogar dados ni tablas ni bolver.s.e_ 

_1 � con los tafures ni .a.tenerse con ellos ni entrar en tabernas a be_ber, ... }zi
deven ser faze_dores de iuegos de escarnio porque los vengan las gentes 
a véer como los fazen, e si los otros omnes lo fizieren no ·deven los cléfi0 

gos y venir porque f azer y muchas villanías e desaposturas, ni deven otr,os
sí estas cosas fazer en las eglesias, ante dezimos que los deven e,nde' echar 
desonradamientre sin pena ninguna a los que los fizieren ca la eglesia de 
Dios fue fecha. por a orar e no por a f azer escarnios en ella e assí lo 'dixo 

¿ Nuestro Sennor en el Evangelio, que la su casa era llamada efe oración 
e no devíe seer fecha cueva de ladrones. Pero representaciones y ha _que 
pueden los clérigos fazer assí cuerno de la nascencia de Nuestro SeJ;inor. 
Ihesu Christo que emuestra cuémo el ángel vino a los pastores e les· d�o"' cuémo los tres Reyes'le vinieron adorar, e otrossí de la Ressurrección q�é 

' demuestra cuémo fue crucificado e resucitó al tercero día. ·Tales C0$<1:$ 
cuerno •éstas que mueven a tos omnes a fazer bien e a aver dev,oció'n en:'lq 
fe fazerlas,. pt4eden · e demás porque los omnes ayan remembran9a que' •Sé.-. 

• • 
F 
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A pa,r�ir d'.el. segl�\ J#, a:qµE!ste:$ , e:.o.J)..fl�i,1i,1��:., p;v0ljfpr-a;r�;EI, ep.or� 
mementi.¡ Bhl,4v,O,, a 1Mal1M¡Ca, ;es, :ptóhjb�ix�p;, léS\repr,es.�ntac,ions 
de Dijou�: i Divendres Sants'.,a· les, «esglésies� 'Mo�asth:s·:e¡Capella� 
de la ·pres.ent Ciutat de Mallorqués» �xcepte lés de -lá :seu del 
Diveridtes-, per tal coni «són seguides e contíriuament se segúe�:.., 
xen ... moltes ofenses a nostre Senyor Deu, inonestat a 1� esgl�1, 
si�, �cara moltes inimicícies, scandols e distensions entre ,lo 

1
po- ', 

lr>lé �estia».17 El 1473, el Sínode d'Aranda prohibeix contundenF
rnent de representar mascarades, jocs d'escarni i espectacles de:
diversió, «así como los cantares torpes· y las conversaciones ilí
citas», dintre els temples els dies de Nadal, Sant Esteve, Sant 
Joan i Innocents, si bé aclareix que la censura no pesa ·sobre· 
les representacions «religiosas y honestas, que inspiran devoción
al pueblo».18 El Sínode d'Alcala (1480) no és tan rotund: permet 
les ,representacions si 'bé reprova les �<palabras deshonestas» i 
«juegos torpes e feos» que «provocan derisión e distraen· de con
templación».19 

Al segle XVI les mesures restrictives contra els espectacles s'in
tensificaren, sobretot a partir del Concili de Trento (1545-1563), -·. · 
que, eµ. aquest aspecte, fou absolutament anorreador. Ja el 1543,'. '· 
el Sínode de Girona impedía qualsevol tipus de representació . • 
«absque expraessa licentia nostra»."JIJ 

'· · 

El Concili Provincial· de Valencia, celebrat a 1565, igualment ., 
prohibia «repraesentari in templis .. -. quod non sit ab Ordinarii . '
examinatore comprobatum».21 L'any següent el Concili Provincial, 
de Tarragona, presidit, a Barcelona, per l'arquebisbe Ferrar>: de:
Loazes, detallava amb més contundencia les prohibicions: «Deam- _
bulationes per ecclesiam, quibus divinum · officium impeditur, � 
spectacula fabularum, cantus vulgares, ludrica, quibus risus exci-

gund aquello fueron fechas de veraat. Pero esto deve seer fecho muy 
apuestamientre e con gran devoción e en las cibdades grandes ó oviere,. 
ar9obispos o obispos e con su mandado dellos o de los otros que tovieren 
sus vezes, e no lo deven fazer en aldeas ni en logares viles. ni por ganar 
dineros con ello.» (Ley XXXV, título VI, de la Primera Partida (Ms. Add. 
20.787 del British Museum). Edició de Juan Antonio Arias Bonet. Universi
dad de Valladolid, 1975, p. 161.) 

· 17. Arxiu Historie Diocesa de Mallorca.,Liber Collationum (1470-1472).
Cf. MAssoT I MuNTANER, Josep: Notes sobre la supervivencia del teatre 
catala. antic. ER, XI (1962-1967), pp. 96-97. 

18. Cf. MENÍ!NDEZ PELÁEZ, J.: Op. cit., pp. 24-25.
19. Cf. Ibídem, p. 25.
20. Cf.' MASSOT I MUNTANER: Art. cit., pp. 87-88.
21. Ibídem, p. 88.
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tari solent� váni, púetoruw, /t,(di, �0mpó.ta1,4.0:nes.,,. prandia 'in ea�le
siaL.et e;r,tra' dliti..rn: p,e-,¡$0ru¡,ti,. et, ta:va·ttl-,, tij/µi",,erer.nita.s;.' ntónaéhos:, 

. Episc.op()�,, aút ,Cg_rdir{al'es .imi(atftUf,»7!1,I . . .
Dlllcant tot el'segle xv.rt .i ;párt dél xmr,,peró, les .sinodal�:va� 

lencianes, mallorquines i_'catalfuies ·segueixen írtsistint eriJes ·pro-• 
hibiciÓns, cosa que evidencia, d'una banda, el . poc ca:s qu� se'n 
feia, i de l'altra, la tradicionalitat i la perviv�ncia de l'esp�ct.ade.
religiós a les nos'tres contrades. · · ' · 

L'Església havia actuat inteHigentment a J'Ec;lat Mitjana: ',.no· 
només fent populisme amb el teatre, sinó evolucionant' al ritin�. 
de la Historia. D'en\;:a de Trento, pero -amb excepció, potser,.4e•. 
la coral luterana-, l'Església es veu excediQ,a en la s�va, capa{•: 
citat d'adaptació i renuncia a fer un camí d'acord amb. les heces�: 
sitats de l'epoca. L'avantguarda cultural ha deixat d'�sta(en le�.:·. 
seves mans i el seu protagonisme s'anira esvaint tot i que.:elvul-;, 
gui imposar a través del poder polític i la violencia inq�sitotj.;:i.l.:. 

3.4. · NATURALESA DEL TEATRE MEDIEVAL 

El drama religiós medieval no té cap pretensió literaria· siµq:'. 
pedagogica: és qüestió només de posar a l'abast del poble'¡els•, 
textos sagrats, ja d'alta qualitat literaria en si. No hi ha cap 
desig d'originalitat, de nova creació, sirtó, ben al contrari�• hifh� 
un explícit afany de tradicionalitat, de conservadorisme 1,· áixo si�:

de recreació escenica. ' ,. •'. . 
Molts historiadors de la literatura han donat un desencertat., 

enfocament al tema i han arribat a afirmar que, almenys al. n'é>s�
tre país, en l'epoca medieval no hi ha teatre.23 l!.s evident' .que, 
estan avaluant el teatre com un fet únicament de creació ·lité.
raria. Pero nosaltres tenim la convicció, refrendada pels escas&oi 
textos conservats i per les referencies documentals examin'acfo.s;. 
que el teatre medieval s'ha d'estudiar, principalment, des' del 
punt de vista de l'espectacle i no com a fenomen literari .. Encara\ 
més: el fenomen literari medieval és un fenomen elitista ri �'es.�

22. Ibídem, p. 89.
23. Així ho afirma Charles A. Aubrun (Histoire du théatre espagn_ol,•

PUF, París, 1970). De la seva banda, Martí de Riquer menysté el teatre me
dieval catala per la seva manca de qualitat textual. Cf. MARTf DE RIÓUER: 
Historiq. de la,literatura catalana, vol. III: «El teatre medieval i la seva 
persistencia», pp. 493-524. 1A1}el. Esplu1p1es del Llobregat (Barcelona); 1964; 

,. 
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criu literatura únicament per a la classe dominant, i és, en tot 
cas, el fet teatral, qui recollira, secularitzara i vulgaritzara l'alta 
literatura o alguns deis continguts de l'alta literatura, i l'espec
tacle funcionara com a popularitzador deis corrents literaris 
«inteHectuals» i com a propagador de la ideología del poder. 

Aixo ens obliga a recordar que, ja en la seva concepció, el 
teatre conté, en essencia, dues vessants que originaran les dues 
línies basiques de la seva historia: la línia literaria i el teatre
espectacle, que predominaran, ara una ara l'altra, segons les pos
sibilitats socio-culturals de cada epoca. La línia literaria donara 
primada al text i es veura representada des de la tragedia grega 
fins a Stanislavski o J. Vilar. La línia de teatre-espectacle no té 
en compte un text predeterminat, i se centra en l'espectacle com 
a tal; vindra representada des de les farses ateHanes, amb totes 
les formes de parateatre de l'Antiguitat, continuada amb els espec
tacles medievals i Commedia dell'Arte fins a arribar a Meyerhold 
o Piscator.24 D'altra banda, pero, sembla evident que el teatre en
si és espectacle, i l'element literari n'és solament una base pero
no el component exclusiu: «El teatre és un fenomen públic, amb
unes lleis estetiques decidides i independents de les. del genere
literari propiament dit. L'espectacle és, de fet, un complex este
tico-social projectat en el temps i en l'espai i recull elements lite
raris, pero també musicals i fins i tot arquitectonics.»25 

I aixo, precisament, es fa més cert que mai a l'Edat Mitjana, 
on assistim a una autentica afitmació del teatre-espectacle. El 
teatre religiós medieval no elabora un text de creació sinó que 
configura una plastica escenica atractiva, directa i clara amb la 
qual embolcalla i serveix el contingut ideologic que pretén lliurar 
al poble; contingut que només necessita un text senzill i eficac;, 
sense pretensions; un text més mnemotecnic que literari, gene
ralment en versos curts (l'octosíHab en noves rimades) que arri
bés lleuger a un públic majorment illetrat. 

Si algun deis diversos components de l'espectacle predomina 
en el teatre medieval, aquest sera l'element escenografic. El tea
tre religiós medieval és un teatre d'escenograf. Una ullada als do
cuments d'epoca que referencien les despeses deis espectacles 
ens confirma aquest suposit: una decoració esplendida i enlluer
nadora és la preocupació fonamental; la majoria de les despeses 

24. SALVAT, Ricard: Els meus muntatges teatrals. Edicions 62. Barce
lona, 1971. 

25. Ibídem, p. 51.
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criu literatura únicament per a la classe dominant, i és, en tot 
cas, el fet teatral, qui recollira, secularitzara i vulgaritzara l'alta 
literatura o alguns dels continguts de l'alta literatura, i tespe�
tacle funcionara com a popularitzador deis corrents hterans 
«inteHectuals» i com a propagador de la ideología del poder. 

Aixo ens obliga a recordar que, ja en la seva concepció, el 
teatre conté, en essencia, dues vessants que originaran les dues 
línies basiques de la seva historia: la línia literaria i el teatre
espectacle, que predominaran, ara una ara l'altra, segons les pos
sibilitats socio-culturals de cada epoca. La línia literaria donara 
primada al text i es veura representada des de la tragedia greg� 
fins a Stanislavski o J. Vilar. La línia de teatre-espectacle no te 
en compte un text predeterminat, i se centra en l'espectacle com 
a tal; vindra representada des de les farses ateHanes, amb totes 
les formes de parateatre de l'Antiguitat, continuada amb els espec
tacles medievals i Commedia dell'Arte fins a arribar a Meyerhold 
o Piscator.24 D'altra banda, pero, sembla evident que el teatre en
si és espectacle, i l'element literari n'és solament una base pero
no el component exclusiu: «El teatre és un fenomen públic, amb
unes lleis estetiques decidides i independents de les• del genere
literari propiament dit. L'espectacle és, de fet, un complex este
tico-social projectat en el temps i en l'espai i recull elements lite
raris, pero també musicals i fins i tot arquitectonics.»25 

I aixo, precisament, es fa més cert que mai a l'Edat Mitjana, 
on assistim a una autentica afirmació del teatre-espectacle. El 
teatre religiós medieval no elabora un text de creació sinó que 
configura una plastica escenica atractiva, directa i clara amb la 
qual embolcalla i serveix el contingut ideologic que pretén lliurar 
al poble; contingut que només necessita un text senzill i efica9, 
sense pretensions; un text més mnemotecnic que literari, gene
ralment en versos curts (l'octosíHab en noves rimades) que arri
bés lleuger a un públic majorment illetrat. 

Si algun dels diversos components de l'espectacle predomina 
en el teatre medieval, aquest sera l'element escenografic. El tea
tre religiós medieval és un teatre d'escenograf. Una ullada als do
cuments d'epoca que referencien les despeses deis espectacles 
ens confirma aquest suposit: una decoració esplendida i enlluer
nadora és la preocupació fonamental; la majoria de les despeses 

24. SALVAT, Ricard: Els meus muntatges teatrats. Edicions 62. Barce
lona, 1971.

25. Ibídem, p. 51.
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se'n. van en la construcció deis elements decoratius, deis ginys 
escenografics, de l'acolorit vestuari i deis elements tecnics. En 

. aquests comptes veiem com, per exemple, el sou d'un actor per 
representació és inferior al cost d'un parell de sabates.26 

3.5. L'ESPAI ESCENIC MEDIEVAL 

3 .5. l. EL PROBLEMA DE LES FONTS 

En enfrontar-nos a l'estudi de l'espai escenic on es represen
taven les peces teatrals de l'Edat Mitjana, se'ns fa enormement 
�ifíci� d'establir precisions i encara més d'aventurar-ne genera
htzac10ns. La manca de fonts grafiques és desencoratjadora. No
conservero cap tipus d'iHustració propiament escenica que ens 
pugui orientar realment sobre una visualització dramatica me
dieval. Fins a les acaballes del segle XVI no trobem un dibuix 
que faci referencia directa a una posada en escena catalana.27 

No gaire més sort han tingut altres pa'isos europeus, si bé Angla� 
terra, Fran9a i Alemanya compten amb alguns esbossos d'epoca 
bastant complets sobre la distribució escenica en diverses repre
sentacions,28 que ens seran de gran utilitat en la confirmació del 
simbolisme espacial. 

Només per aproximació, podrem deixar-nos indicar per certes 
representacions plastiques que s'atansen a temes drama.tics (sen-

26. Cf. Cuern de Corpus Christi. Llibres de Clavería, 1448. AMT.
27. I encara es tracta d'un esbós infantil ben poc aclaridor. Cf. SERRA,

Eva - SERRA CAMPINS, Antoni: Un document grafic del teatre catala del
XVI. «Els Marges», núm. 3 (1975), pp. 101-103.

28. Destaquem-ne el dibuix del manuscrit de la moralitat anglesa 
«Castell �e Perse��z:an9a» (1425) de la Folger Shakespeare Library, que 
ens ofere1x una v1s10 de la representació en espai circular centrat per la 
torre o c�stell. La miniatura de Jean Fouquet (1420-1477 /81) sobre la re
presentac16 del martiri de santa ApoHínia (Llibre d'Hores d'gtienne Che
valier! e7:1tre 1452 i 1460; Musée Condé de Chantilly), on s'evidencia un es
cenan circular amb cadafals de , dos pisos. El plano! escenic del ms. 137 
(1485) de la Fürstenbergischen Hofbibliotheck de Donaueschingen que in
di�a _l'ordenaci� de la Passió de Villingen . La pintura d'Hubert 'Cailleau
(Bi?h.oteca Nac10nal de París, n;ts. Rot. 1-7-3), on es visualitza I'ordenació
e�cemca frontal de la Passió feta a Valenciennes el 1547. Els dos precisís• 
s�m� croquis de la 

_
Passió de Lucerne (1583), que assenyalen els llocs es

cemcs .en les dues Jornades de la representació. I poca cosa més. Cf. Ko
NIGSON, Elie: L'espace théátral ... , pp. 104, 120-121, 127, 172, 178, respecti
vament. 
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se· re�ció dke_cta -f!gur��ió • pfü$tis.,a, 7, rep.rese.pta6i.,ó dramatica}," en 
la definició\general·d.e l'espai i la seva-ór.denadó;. ·. . . . .

Ens .. caldra acudir; -dones, i:rremeia,blénent, a le� fonts 'escri-:. 
tes, ._qiie, en relatar ·una .cosa 'essencialment visual, no. poden ate-
ny�r mai lá' precisió de la plasmació grafica. · . 1

1 

Tres tipus de fonts escrites ens ájudaran en la reconstrucciq_ 
hipotetica de !'escena medieval: d'una banda, els mateixos textos< 
ciramatics \ (fets per a guia_ d'actors i escenografs, no per a lec;, 
tors), amb les seves· rúbriques o acotacions esceniques (algunes L • 

molt detallades o valuoses) i en les mínimes exigencies esceni
ques que el mateix text imposa en boca deis' actors; d'altra ban
da, les referencies tangencials d'altres fonts literaries no teatrals 
que descriuen certs espectacles; finalment, els documents d'Arxiu: 
comptes .economics, deliberacions, prohibicions, establiments, or
dinacions, etc., que ens donen notícia, amb més o menys penetra-,· , 
dó, sobre les manifestacions dramatiques de !'epoca. 

A partir d'aquestes fonts d'informació -tothora indirectes-. 
haurem, dones, de definir l'espai escenic medieval i la seva orde
nació, per després encabir-lo, si ens ha perviscut el lloc de repre-, 
sentació, en un marc. •' 

3.5.2. EL CONCEPTE D
1

ESPAI EN EL TEATRE MEDIEVAL 

I LA SEVA EVOLUCIÓ 

L' espai escenic medieval sera, tothora, un espai simbolic, on 
cada detall estara subjecte a una concepció unitaria, prefixada i · 
comuna, determinada per la ideología, la mentalitat i la concep
ció del món de !'home medieval. L'evolució d'aquesta mentalitat) 
al llarg de l'Edat Mitjana, fara .progressar, també, el marc i l'es-, 
pai de representació. L' espectacle religiós passara per un seguí� ,. 
de trencaments espacials (dins l'església, de l'oest a l'est i del r • 

nivell del sol a dalt d'una estrada; després, de !'interior del tem� '· 
ple a l'atri, del portie a la pla9a immediata de l'església, i d'aquí 
a la pla9a del mercat i als carrers de la vila), que indiquen una. 
serie de ruptures socials més o menys profupdes. Trencaments 
iniciáts ja en I' espai escenic del drama litúrgic amb la introduc
ció de certs elements escenografics -primer només es compta 
amb !'altar i el mateix marc arquitectural de l'església-, per pre-·' 
cisar els llocs · de cada representació. Trencaments for9ats per, 
l'accés del públic creient a la visualització d'aquests drames 
-abans formaven part del ritual litúrgic exclusiu de le� comu�,
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nitats . saeerdotals- ir monacals·. 'l)reneameilts: cmntinuats'. quan 
aquest�· dr.ames. empren .. l�• lleng�a;�eJ p@ble• �• ª.·r:r .. a�o:ne!1, el• llati,
un,nou pas, cap .a la ¡ruptura .defin1�1��qµ�:&1'.esdevm'!r:�•q1:1an· la. 
representació · dramatica:abandona -1� cleda �letica}:i s'ms�aHa a: 
l'ambient 'del burg� - . · . · ' · · 5 . \ 

Els <<misteris» en romam;, en. oposició_ als-drames litúJ:'gics 
llatins, esdevénen un teatre ciutada, concebut .i realitzat perC ah 
nou medi urba, amb un reguitzell d' elements que respo:i::tei:J., a 
un nou espai · i un nou context social. 

L'evolució deis textos drama.tics i la seva posada _en esceil� ,' 
anira de bracet amb l'evolució deis grups socials que els realitzen 
i amb la visió del món que experimenten. · 

. . . 
De tota manera, un sistema de signes específic i jnvadable;, 

presidira per igual les representacions religioses des del dram�. · 
litúrgic al drama barroc, a tot l'ambit de l'església. occi<;lentaL ·. 
Aquesta unitat en• Iá. représentació simbolica. no é's més que w.1c'

reflex de la unitat cultural i ideologica d'un món occidental que ·
té el mateix teló de fons: el cristianisme. · ' · · - '· 

La realitat circumdarit és desbrossada amb identica escala 
de valors i classificació simbolica tant en l' escenificació religiosá , 
com en la representació laica. Certs signes creats per la drama: 
tica• litúrgica serviran també en les festes cíviques i en la ·glori-· 
ficació de la monarquia: existeix una unitat del domini 'polític<=J-'. 
religiós que ens pot fer recordar, de vegades, l'homogene'itat íco-
nografica egípcia. , , ' 

' 

3.5.,3. NATURALESA DE L'ESCENA MEDIEVAL 

L' espal escenic medieval és, per exceHencia, múltiple; aixo .. é§,s 
amb una escena dividida en seccions on s'empla�aven unes deco�. 
racions -o els objectes simbolics que les evocaven-' definidores. 
d'un lloc específic. Si en l'espai escenic modern és el canvi c;le. 
decoració el que marca el canvi d'escena, en l'espai medieval és 'el,: 
moviment o el dialeg de l'actor el que defineix el pas d'una se:.' 
qüencia dramatica a l'altra, el pas d'un «lloc» a l'altre, establ�:rts'i. 
d'antu'vi a la vida de tothom. 

· · · 
D'aquesta manera, tres principis caracteritzen l'espai escenic 

medie;val: a) la juxtaposició deis «llocs» o decoracions, aixo · és; la 
construcció de. !'escena per addició d'espais significatius -gene
ralmeht. simbolics-; b) la simultane'itat amb que es mostren, 
tots els· llocs o decoracions a la vista de. l' espectador des del• co-
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menc;:ament de la.'reptesentat:ió�. it á) l�bstrac0¡ó qué súposa l'em
plaº-am€W-t:, de,, ltoc¡;s ,,cl!'acció• textualmen:t;. .. all'mtyadíssims • i esceni-. 
eamerit-, banda ·pe3: tbanda, · Pesfcn::c; imagÜlcatiu: q\1�1 se e suposa ·en 
l' es�ectador. per evid�nciar. q1:1e, · amb\ dués· . passes,-. uri· actor • pot • 
w.ci;ótter distancies �normes.29• • � _ , 

. Aquestes característiques· responen, obviaínent, a Ía :natura
f.Iesa · mateixa de l'escena medieval. Pensem que no existeix en, 
aquesta epoca un lloc específicament destinat a la representació 1 

. 

dramatica sinó llocs ocasionalment i progressivament adaptats, 
a l'espectacle. Llocs, aixo sí, ubicats en mares habituals, freqüen- ; 
tats per la població i a l'abast de tothom (esglesia, plac;a públi-· 
ca). Aixo determinara, en gran mesura, la característica central 
de l' escena medieval, que passara. a ser frontal ( «all' italiana»)
quan li sigui atorgat un espai concebut especialment per a la· 
representació teatral. 

3.5.4. L'ESPAI ESCENIC DINS DEL MARC ECLESIASTIC 
• >

L'interior de l'església, amb tot el seu espai divers i connotat, 
amb tot el seu entorn carregat de simbolisme i amb el determi
narit emmarcament arquitectural, sera l'espai escenic inicial del': 
primer teatre religiós. . . '

El ,drama litúrgic troba un espai ric per desenvolupar els séus 
moviments en les abadies carolíngies, dotades d'un cos occidental •, 
(wesiwerk) molt apte per ser usuat en la representació, que s'a- ' 
nir:a' desplac;ant, progressivament i amb el nou art constructiu del 
romanic, vers el transsepte i el cor, aixo és, la part oriental del . � 
temple. Pensem que l'orientació envers l'est déls edificis cultuals 
de l'Occident cristia determinara tota una orienta,ció espacial en. 
el drama religiós: l'espai sagrat on es desenvolupa el drama esta'·, 
amarat d'una forta simbologia en els seus llocs interns conferida 
pels' punts cardinals. D'aquesta manera, la part occidental de 
l'església, l'oest -els peus de la nau-, generalment anira assi
milada a la Tenebra, l'Infern o el món deis morts. Al massís o 
cos occidental carolingi s'havien representat els primers drames i· 
litúrgics de la resurrecció · de Crist -la , superació de les ten(}- . 

l 

< 

29. SH OBMAKER, Williám Hutchinson: Los escenarios múltiples en, el · 
teatro español de los siglos XV y XVI. «Estudios Escénicos», II (1957)� 
pp.'1-154. 



bres-, la• qual era.oolebrada, per�, giliant-se de ca.na al cor.. (l'est).30 

Del_ portie ,ot;qiden:tal Q _nartex, Bt:Q\findrien �ls <l\í;i;t•ple.s, Q, l'enc;ar
·naci◊ de la Sinagog�-,WilntJ�a: iiei,. qutr, era �nderr9cad�).31 

La part,.central deTesgJésia (el, mig\cle.la)naú o: el tFanssepte)
designaval la terra. Allí ·�·empla9av�,eLcastéU .. d:Emmaús,_,el'.,pala,u
reial, la ciutat, designats pei:' un simple seient o pe:tit entarhnat.32

Finalment, a l'est hi havia el cor i !'altar. .. Era la parr assii:ni
lada al inón celestial, al món deis vius, al món de la lluni ""7pér
aquell ·costat. sor.tia él sol-; la part del naixement i de, la vida;
allí s'empla93, amb el temps, Taltar-sepulcre de Crist -..la na;v.a
llum d'e la resurrecció--,33 l'altar-pessebre dé la Nativitat,34) ,'el
Temple de Jerusalem.35 

·• , :_ •. 
Parts arquitecturals aquestes que enclourien una sñnbologia. 

positivo-negativa molt definida en , la i:'epresentació . dr�atica. 
El cor sempre sera de signe ,positiu (la cripta sota el cor,. p�:r:o; 
adquirir.a certes ambigilitats en· aquest sentit). El massís, occi
dental sera negatiu en representar el domini deis morts · i d�ls· 
éssers infernals, pero positiu en empla93r -:-en altura- et lloc. 
deis angels (a la vegada tribuna regia), i eri el moment ·de la_,r� 
surrecció. El lloc central del transsepte també participara d'.aI!ih;
dós signes. Simbologia aquesta matisada en la dramati�:_litór-

gica per un seguit d'elements «decoratius» -definitoris-,en: el 
centre deis quals hi ha !'altar. 

L'altar és l'element litúrgic entorn del qual gira la �rimoiµa. 
També, dones, sera el primer element que centrara la dramati�� 
L'altar sera, abans que res, en els drames litúrgics, el sepulcre 
de la Resurrecció. L'altar-sepulcre és una . imatge creada · per 
J'ofici deis· primers cristians que solien celebrar el ritual· de lá 
missa sobre la tomba d'un sant home (després aquest signifi�at 

30. Contrariament,. els nostres drames litúrgics de la resurrecció,. es
representaven a l'est (absis i transsepte) i hom es girava vers l'oest,: on
hi havia el cor (empla�at a la nau central). ' · ,

31. Presentació de la Verge d'Avinyó (1372), de Philippe · de Mtzieres
(BNP, foris Ilatí, ms. 17330). Cf. KoNIGSON, Elie: Op. cit., pp. 3945.

32. «Et ita cantantes ducant eum usque ad TABERNACULUM; in ME�
DIO !'AVIS ecclesie, in .similitudinem CASTELLI EMAUX prepariitu,:n;�·
Officzum Peregrinorum. Ms. 384 (segle XIV), Biblioteca de la Ville dé·Rotién�
Cf. ANGLES, H.: La mt1sica a Catalunya ... , p. 279. . , ·.

33. Drama litt1rgic de la .Resurrecció, de Santa Mruia de l'Estany.'.Vid.
més endavant, 4.4.1. , ' • � · J 

34. Officium. Pastorum, de la consueta.de Vic (segle XIII). Cf. ANGLES,
Higini: Op. cit., p. 283. I, sobretot, Officium Pastorum de Santa:' Maria .de
l'Estany. Cf. DoNOVAN, R.: The liturgical drama ... , pp. 92-93.

35. · Office de la Circoricision. Cf. KONIGSON, Elie:. Op., cit.,· p. 36.
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es mantíncll.'la ,diposiNu:�1í.'S$1>,fa, l�i;íltar;Yes res-t€s,' co.i::porals• o· r,elí
q uies .de sarit$ i ··pr�l�ts). :-'Posterforiiient't· an1�t 1:'.:�ntj:qµirnér,t.;-i: fa 
varíebat1dé'la dramatic� litúrgica; vintlr�a,�sjgniííca-r;eJ pessebre 
de la Nativitat, éoronat per 1� · imatge · dé la Verge i · �1 'Nen; o 
l'altar de Jerusalem en els' drame� de la, Présentació o de la Cir� 
cµmsició. 

Un element s'afegeix a la simbologia de !'altar: el baldaquí ol : ,. 
dosser que s'emplac;a al seu damunt (com el magnífic de !'altar·.· 
major de la seu gironina, o el més modest de l'església d'Esta�., � 
mariu, Alt Urgell, avui al Museu d'Art de Catalunya), i que és un· 
encávalcament arquitectural al lloc dramatic marcat per l'ara, 
pero també un additament sígnic (la cúpula celest), de manera 
que !'altar figurara també l'església i'la terra. Ens trobem, dones,� 
ainb quatre imatges que l'altar evoca: Temple, Terra, Muntartya 
i Gruta. ; r, 

Vespai central del transepte anava indicat, generalment, per 
un seient o catedra que ara significava un tron, ara un palau, ·"' 
castell, vila o país (en tot cas, la Terra), segons el drama en joc. 
Aquest' element ben aviat sofriria una elevaci9 grades a la intro
ducció de l'entarimat o cadafal dintre l'església, que marcaria 
una complexificació de l'espai i la seva simbologia. 

La introducció de tots aquests elements escenografics eil la _. • 
dramatica litúrgica a:ssenyala el pas del drama celebrat a porta �
tartcáda pels eclesiastics al drama realitzat davant el públic 
creient. ·En el primer cas el drama litúrgic no era visualitzat sinó 
oficiat, executat per tots els assistents, · sense la més mínima 
noció d'actor, de públic o de contemplació estetica. Dins d'U� ·\ 
cercle d'iniciats, dones, no calla entrar en· detalls superflus. Tot ': 
podia ser més abstracte. La simbologia era perfectament cone- . 
guda pels participants en el ritual. Quan s'obren les portes al pú-. ·. · 
blic 1 creient, no iniciat, es fa necessari subratllar els significáts ··,' 
si:rnbolics de l'espai i deis llocs de representació, i comenc;ara la· 
progressiva incorporació d'elements figuratius nq litúrgics. El., 
mobiliari litúrgic i el marc arquitectural no permeten ja de figu
rar simbolicament i nítida el lloc de l'acció als fidels assistents: 
cal remarcar certes indicacions amb la decoració, cal enriquir · 1es· 
acdons per fer-les més recognoscibles. Tanmateix no es pretén 
en cap moment, encara, una visualització plastica d'una repre
sentació, sinó la participació activa en un_ ofici, en el ritual litúr- • · 
gic · de la missa. 

Els llocs de l'acció litúrgica dramatitzada són definits, doiics,, -� 
pe� marc arquitectural i pel mopiliari · litúrgic. TI'es són els · .. 



. 'lloos. ess.enda-ls de dtamatiitzaGió: eJ:·cos qceidental ,(pprtk: 0 peus 

de, l'església),; eL,presbiifleFi;a.bsi$,. �� el' ,:¡:_e.l]!tre de, kt\nau-,@\ el¡ trans
septe� Tre:s els,_ elel,llents¡ roobiliaris•: · Yallar,· ��

-:
:b�daq�d 'i ifa .. _cate,.

drit o seient,·,que, combinats ,entre ells�,done�d1fere.nts· co.nJunt.s 

figuratius' (altar + baldaquí· = temple¡ seic:mt -h baldaquí =: pa-
lau; .:seient + 

1

baldaquí + elévació = Paradís). . '- �-, ... L'espai escenic" del' drama religiós medieval, .nas�ut, do�cs,
sota les voltes de l' església, sofrira la invob.tció. que aquesta de
pendencia arquitectural li imposa.  La introducció . de cadru=als, 
d'estrades. i escenes que aillen un cert lloc escenic, marcara una 
ruptura Jmportant en el desenvolupament del teatre litúrgi�, 

. creant llocs de representació autonoms en un espai arquitectul'.al 
únic· de múltiples funcions. Pero el camí vers l'espai escenic u..rba 
era enceta t. · J 

3.5.5. L'ESPAI ESCENIC DINS EL MARC URBA 

El teatre medieval no segueix cap teoria de l'espai esce:r,-fo; 
específica, pero, abans que res, l'espai teatral a l'Edat Mitjá:rta' ·
és un espai viscut, habitual, recognoscible. En el marc eclesia.Stjq 
es vivia l'ofici litúrgic, el ritual comunitari. Quan surt de l'.es� 
glésia s'emmotlla en les estructures espacials. ciutadanes m�s; SUS;-'\ 
ceptibles d'activitat col-lectiva: la pla�a és el marc ideal, ceht:i;-e· · 
de la ciutat, lloc de canvi, de mercat i de cerimonia; aglutinadóra:. 
dels més pregons batees de l'urbs. 

, 

. 

, 
. 

·.
La ciutat medieval, generalment d'estructura rectangular· em�'. 

murallada, conserva els dos eixos de la civitas romana: el Cardus' 
i el Decumánus, en la intersecció dels quals s'obre la pla�a, que 
sol reunir, banda per banda, l' església i la casa consistorial,' :en- -
voltada d'uns porxos i amb el centre lliure per activitats -comu
nitaries (ara fira, ara representació, ara taula de canvis, ara pá.,. 
tíbul). · · p ' 

El teatre medieval, dones, progressivament allunyat del clós 
eclesiastic, fara de la pla�a la .seva seu per exceHencia, si bé" rio 
renuncia als pressuposits espacials inarcats pel drama reÍigié¡, 

. de !'interior dels temples. D'aquesta manera es conservara rigo-
rosament el sentit orientatiu est-oest (Paradís-Infern) al. qual ·s'a
fegira, també, en certes ocasions, el similar dreta-esque:rra ,(sem,-

� pre des del punt de mira de l'actor); els entorns arquitectonics 
· i els elements mobiliars propis (font pública, potser arbres) seran

integrats a la representació. 
' · ... 

Malgrat !'existencia d'una barrera entre els espectadors' i l'es-
.b • , • • 
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lJ8i-' de• r�rresen:fació eais ' costats . lateráls del qual s' agrupen), 
l'a�bit .. global ,del llóc dramatic,i és1 un, tót unificat�, amb', una -forta 
caqega, '•siinbolíca que :re�ume:ixl _la jeraTqu�a., oosmica i socia� que 
ordena �l món .. I · si. l'escena · representa I1'01ri:vel'.s;·,_tot ·ha' d�ésser 
vist al mateix ·temps, d'aquí la simultaneitat essencial en l'esre, 
nari. medieval. · · ' ' . · '; 

· 

· La pla�a · és el símbol de la nova 
0

civilització urbana (burgesa) 
i ··el centre de la seva activitat essencial. La fusió que implica 
entre actors i espectadors la pla�á teatralitzada, és reflex de la,, 
voluntat de participació de· tota una classe· creixent a les ceri- ·., 
mo:hies que ella organitza. Només en entrar al segle XVI assisti-, 
rem al trencame:nt d'aquesta unitat, en favor de l'autonomia esce
nica. L'espai teatral medieval combregava amb l'espai viscut i . 
reconegut pel públic. L'escena que va perfilant-se al cinc-cent( 
(escenari frontal) establira·un espai abstracte absolutament des
connectat deis espais habitualment familiars a !'espectador. 

Els · tímids elements figuratius apareguts al drama litúrgic , 
eclesiastic s'estandaritzaran en l'espectacle urba. Un conjunt. de" 
figuracions seran d'obligada referencia en cada representáció: el' 
palau, símbol terrestre del poder (bo o dolent), forrríat per un 
tron sobre estrada elevada i sota paHi, recobert de porpra· i or, 
colprs imperials. Pensem que aquesta tipologia de palau la fro
bem des de les miniatures postcarolíngies d'Otó II i III, fins al. 
baldaquí que es feia parar Franco quan assistia a un acte religiós 
díns l' església. . ' 

El Paradís resumeix la riquesa de les decoracions medievals. 
1 

A la pla�a, el Paradís -sempre situat a l'est- pot anar en una 
balconada o finestra de les cases de l'envolt, translació del locum
angelorum de !'interior de les abadies carolíngies (tribuna). A les 
penínsules. Iberica i Italiana, pero, floreix un tipus del tot dife-.-:. 
rent i .auda�; el Paradís en :vertical, situat al capdamunt de les 
constiuccions, o bé, dintre l'església, dalt de tot de la volta, al 
cimborio a la cúpula, de vegades practicable, d'altres només·útil 
per descendir unes maquines aeries (aracelis i núvols), on baixen 
angéls cantors i tot tipus de personatges celestials. L'altre ele- • 
ment imprescindible és l'Infern, representat habitualment com 
una torre en runes (construida en ma�oneria car al seu dedintre 
sol_ cremar el foc etern i ·s'hi acostuma a fer esclatar coets per 
fer «brogit»), amb accés per una gran porta figurada �mb la boca 
d'un drac (el Leviatan). · � 

L'estructura jerarquica de la figu:ració decorativa deis «mis� 
teris», és indicada pel concepte divisitorial de l'Univers_ en Cel / 
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Terra - Infern, tradui't en esGen� horitzQntaJ:men,t: dreta / cen
tre - esquerra 0 es·t / centre -. oest i adhuc, sud / centre - nord. 

3.6. · ELS ,CICLES. RELÍGibSOS. , , . 
'l. ..,·, • • 

Les manifestacions drama.tiques religioses, circumscrites:: en 
l'estricte calendari litúrgic, es produeixen a)'entorn de cinc gr�s 
cicles ,tema.tics que, en aquesta oc.asió, ens limitarem a ressenyar� 

3.6.1. CICLE. DE ÜUARESMA O P��QUAI.: 

En aquest cicle s'inclou el nucli originari del drama· cristia: · 
el" Visitatio ,Sepulchri o Drama de les tres Maries, que ja :h�m 
comentat, que s'ampliara amb l'Officium Peregrini i el Plánc.tus 
Mariae de la Crucifixió,'36 entorn deis 'quals es desen:volupa el gr;:m. 
drama de la Passió, Mort i Resurrecció de Crist (el moment c1¡1l
minant de la litúrgia cristiana), l'espectacle-rei del teatre religiós 
medieval, ámb· una capacitat de convocatoria molt superfor: �is 
altres i amb un relleu especialíssim que l'ha fet perviure al 'füµ;g 
deis segles.37" ' '

' 

36; Drama . Iitúrgic de Cividale dal Friul (Italia, segle xm). Graváció 
a Historia de la Música. Códex, vol. XIV. 

37. La naturalesa del present treball ens impedeix estendre'ns en
aquests' temes, deis quals tenim abundant material recollit que· aprcifita
rem en millor ocasió. A. «Canigó», núm. 761 (8-V-1982), hem escrit sintetica
ment sobre el tema (El drama de la Passió, pp. 8-9 de «Papers») i utilitza
rem,· per a Catalunya, entre d'altres, els estudis següents: 

- BATLLE I PRATS, Lluís: La Passió de fra Antoni de Sant Jeroni i la
processó dels Dolors de Mieres «ER», XI (1962), pp. 133-144. - .� 

-:- BLAsI I VALLESPINOSA, F.: Representacions esceniques ,de Setmana 
Santa. «Arxiu de Tradicions Populars», II (1928), pp. 94-100. ! . 

- CoRNAGLIOTTI, Anna: Sobre un fragment teatral catala de l'Edat Mit
jana. «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, I. Homenatge a i Josep 
M. Casacuberta.» Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980, pp; 163-f74.

- DURAN I SANPERE, Agustí: Un «Misteri de la Passió» a Cervera. «Es-
tudis Universitaris Catalans», VII (1913), pp. 241-290. 

-- DUAN' L SANPERE, A. - DURAN, Eulalia: La passió de Cervera. Misteri 
del segle XVI. Biblioteca Torres Amat, l. Barcelona, Curial, 1984. 

- FRANK, István: Fragment de Passion catalan conservé a la cathédrale
de Barcelona. «MisceHania filologica dedicada a Mons. A. Griera», I (1955),
pp; 247-256. ' . 

' 

- MAssoT I MUNTANER, Josep: Drama de la Passió. Diccionari de la
literatura catalana (1979), pp. 537-539. 

-.RmA, Caries: Introducció a la traducció de les. Tragedies de Sofo. 
r ' 
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3,6,2, CICLB DB NM>'AL 

L' �tre, '.gran moinerit, liturgic ·d;intense.s' ; connotacions':, clrama
t�ques, és el referit 'al 1\faixement' i A:dora:iip_ de Jesµs,. qtié pro
dueix un seguit de inariifestacions teatra�s: també d'uria: erionne_ 
vítalitat, que· ens ha estat preservat fins avui. Són I'Officium; 
Pastorum o ádoració dels ·pastors (els Pastorets), l'Ordo Prophe-·,. 
tarum (processó dels profetes), el Cant de la Sibil·la (anunci del · 
Judici Final, que encara es canta a les esglésies mallorquines i . ' 
algtiereses),·i l'Officium Stellae (o adoració dels Mags).38 �· 

,¡ 

eles, vol. II. Fundació Bemat Metge. Barcelona, 1959, pp. 91-92, nota 3. 
- RoMEU I FIGUERAS, Josep: La légende de Ju'das Iscarioth dans le

théatre catalan et provengal: Essai de classification des passions drama
tiqil._es catalanes. «Actes et Mémoires du I Congres Intemational de Langue: 
et. Llttérature du Midi de la France», pp. 68-106. Publications de l'Institut, 
Méditerranéen du Palais du Roure. Avignon, 1957. 

- RoMEU I FIGUERAS, Josep: Els textos drama.tics sobre el Davallament
de la' Creu a Catalunya, i el fragment inedit d'Ulldecona. «ER», XI (1962), · 
pp. 103-132. 

- RoMEU I FIGUERAS, Josep: Introducció a ia Passió d'Esparreguera,'
�•A. Sabanés de Balagué. Editorial Barcino. Barcelona, 1957. 

- VmAL, Pierre: Note sur l'ancien théatre catalan a propos d'un frag-
mént de mystere du XIVsiecle. «RLR», XXXII (1888), pp. 339-348. 

- VIDAL, Pierre: Nouvelle note sur l'ancien théatre catalan a propos'
d'u11;e répresentation de la «Presa del Hor» a Banyuls-dels-Aspres, le 21 , 
octobre 1888. «Mélanges d'histoire, de littérature et de philologie cata
lane», II. «RLR», XXXIII (1889), pp. 84-93. 

- OuADRAD0, J. M.: Un misterio catalán del siglo XIV. Dins del vol. VI ..
de les Obres completes de M. Mila i Fontanals; apendix a l'apartat «Orí- ¿ 
genes del Teatro Catalán», pp. 339-323 (Barcelona, 1895). 

38. 1. - AEBISCHER, P.: Le cant de la Sibil:la en la cathédrale d'Alghero la
veillée de Noel. «ER», II (1949-1950), pp. 171-182. 

- ANGLES, Higini: El cant de la Sibfüa. «Vida Cristiana», IV (1917-1918),. ·
pp. 65-72 . 

.:;__ CARRERAS I CANDI, Francesc: Lo passament de la V erg e Maria ... , 
pp .. 211-212: Per fer la Nativitat de Nostre Senyor (fragment). «RABLB», X 
(1921-1922). 

- DoN0VAN, Richard P.: The Liturgical Drama in Medieval Spain. Pon-
tifical Institut of Medieval Studies. Tofonto, 1958. 

- DíAZ PLA.JA, Guillermo:·· Consueta per la ñit de Nadal. «San Jorge»,. r
núm. 25, (gener 1957), pp. 24 i ss. 

- LLABRÉS, Gabriel: Consueta der Juy. «RABM», VI (1902), pp. 456'46S.
- LLATEs, Rossend: Teatre popular: els pastorets. Barcelona, 1952.
- R0MEU I FIGUERAS, Josep: La canción popular, navideña, fuente'de -.,



3.63 .. ·6l.eLB VE/fERO'FESTAMENíl,'ARlii 

L' efü:aeia:;P(:!d�isogic_a,-d�,far:t 9ram�tic·,�a;ra; f:Església,· a ex
plicar., totaJa Bíbliá mitJan9ánt la)m,atge en.mov�erit del teatre. 
D,e�. d� la. Cr�a�ió 'deLMón ·� ,Entremes o Misteri d' Adarr,.� i Eva; al 
S�crificLd'Isaac, passant per la Historia de Josep, la consueta: de 
Tobie's, la representaci9 de Judit i Holofernes, el rei Assµer o� la 
consueta de Susanna;39 

· 

.1. 
'. 

3.6.4. CICLE HAGIOGRAFIC 

• ";'" 1 

fJ 
' 1 • 

, Els espectacles sobre vides de sants produien especial fascina� 
ció en !'espectador medieval: els sants podien ser eis models d'imi--: 
tació, pero les seves vides posarles en escena eren apassionant's ·i; 

' distretes aventures -comparables als herois deis nostres comic_s....;;:'. 
que fins i tot encarnaven mites ancestrals adaptats a l'epocá qui� 
encara avui no han deixat de perviure en constant mutació.40

· 3.6.5. CICLE MARIA

/ 

Referirles a la vida i la figura de la Verge, les manifestackms. 
drama.tiques amb aquest tema tindran un gran exit a l'Edat' Mit';• 
jana: A Avinyó, el 1372, es representava'la Presentació de la vá:: 
ge.41 Per la mateixa epoca triomfava el drama assumpcionista, 
objecte del present treball, que estudiarem a continuació. 

r 

3.6.6. CICLE DEL CORPUS 

La festa del Corpus és la gran festa ciutadana, burgesa; e11 
ella es recullen fotes les manifestacions dramatiques prec�dent_s¡ 

un .. misterio dramdtico de técnica medieval. «Anuario Musical», XIX (1964},, 
pp. 167-184. _ . 

- SANCHIS - GuARNER, Manuel: El cant de la Sibilla. Valencia, 1956.
39: HUERTA VIÑAS, Ferran: Teatre bíblic (Antic Testament). Editorial

Barcino. Col-lecció «Els Nostres Classics», núms. 109-110. Barcelona; 1976. 
40, R0MEU r FIGUERAS, Josep: Teatre hagiografic. Editorial Barcino. 

«Els Nostres Classics», núms. 79, 80 i 81-82. Barcelona, 1957. 
41. K0NIGS0N, Elie: qp. cit., pp. 39-45-.
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i aglutina, la icon,og:tafia- G:ristianá i pagana en un pF-0duote es
pectacular-f propagandístic, de, grarn efidmia.421 

' I 
Í: l (Í. 

42. Teriim recoll,it un important conjunt documental inedit sobre l'es
pectacle en· la festa 'del Corpus medieval, a punt per treballar-lo en una
p:ropera investigació. Hem escrit sobre el _tema en diverses ocasions: MAs
SIP,"' Jesús Francesc: La festa del Corpus. «Canigó», núm. 767. «Papers»¡ 
pp. 8-9 .. �arcel:ona, )9-VI-1982. td.: Les testes del Corpus. «Ebre-Informes»,, 
riüm. 175. Tortosa, 11-VI-1981. I La processó del Corpus. «Ebre-Infor
mes», núm.· 176. Tortosa, 19-VI-1981. Entre els llibres basics consultats cies-
táquem: '• 

- AMADES, Joan: La Patum de Berga. Barcelona, 1932.
- ARMENGOU I FELIU, Josep: La Patum de Berga. Compilació de les

dades' historiques amb suplement musical deis _ballets de la Paturrz. Berga. 
Edicions del Museu Municipal, 1973. 

- CARBONERES, M.: Relación y explicación histórica de la solemne pro
cesión del Corpus que anualmente celebra la ciudad de Valencia. Valen
cia, 1873. 

- CoRBATó, Hermenegild: Los misterios del Corpus de Valencia. ,« Uni-'
versity of California Publications in Modern Philology», XVI, núm. 1 (1932- \ 
1933)'. R�editat a Valencia, Publicacions de l'Ajuntament, 1956. : . 

- LLOBREGAT, Enrie - JAROUE, Francesc: El Corpus de Valencia. Valen-
cia .. Tres i Quatre, 1978. . , 

- LóPEZ CHAVARRI, E.: La música de los misterios del Corpus por' los
tiempos de. Alfonso el Magnánimo. «ACCV», XIII (1945). 

- PASCUAL, Eusebi: Custodia de cadafals per los entremesos del Corpus•
(1451). «BSAL», VIII (1899-1900), pp. 226-227. 

- LLQMPART, Gabriel: La fiesta del «Corpus Christi» y representaciones
r�ligiosás en Barcelona y Mallorca (siglos XIV-XVIII). «AST», XXXIX' 
(1966), pp. 25-45, i XLII (1%9), pp. 181-209. \ 

_: PASCUAL, Eusebi: Gastos para los entremeses de una festividad del 
Cqrpus (1442). «BSAL», VIII (1899-1900), pp. 253-255 . 

. - RoMEu I FIGERAS, Josep: Notas al aspecto dramático de la proce-/ 
sión ·de� Corpus en Catalunya. «Estudios Escénicos», I (1957), pp. 29-41. 

- SANCHIS GUARNER, Manuel: La processó valenciana del Corpus. La
mines de fra Bernat Tarin i Juaneda (1913). Vicent Garcia Editors. Pater
na,· 1978. 

CoNJUNT DOCUMENTAL INE>IT «FEsTA DEL CORPUS» transcrit: 
- Quern de la despessa de la festa del Corpore Christi de aquels q'ue

mengaren .en l' es pi tal los quals foren deis entramessos que f eu fer la Ciu� 
tat .digous a XXIII de mag any MCCCCXXXXVIII. Llibres de Clavería;, 
1448. AMT. 

- Buidat dels Uibres de Claveria de l'AMT (1318-1708) i dels Uibres de
Provisions o Acords Municipals (1339 - firis avui), sobre les noticies de la 
festa del Corpus. 

- Stabliment deis Jochs deis entremeses. Stabliments-8 (1430-1459),
f. 35v�36v (1439). AMT.
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4. El drama assumpcionista 1 
en llengua, .. catalana-

4.1. EL CULTE ASSUMPCIONISTA 
1 

La devoció popular per Maria de Natzaret no es fa .. dif(cil 
de destriar si tenim en compte la inherent necessitat de· l;�iinal 

, : '•. , 

religiós a afermar un pont tangible amb la· divinitat. La, figupa·, 
de Crist queia dins l'ambit de la sacra ambigüitat. Les int�l'pr�-. 
tacions humanistes de Nestori havien estat batudes, consecü.
tivament, al,.III Concili d'Efes (431) i al IV Concili de �alc�tl,o
nia (451), 011 es definien les dues naturaleses (divina i. humana)\ 
consubstancials per :igual en la persona de Crist. Les esglésies 
copta, siríaca i armenia, pero, s'escindiren abra�ant el-monqfi
sisme radical (única naturalesa divina).· Calia, dones,: u�· gt:¡.al 
més nítid entre el món • humanal i la divinitat inaccessibl!:!. 
Aquest paper d'anella li anava ni que pintat a Maria de Natz�
ret, la' maternitat divina de la qual era declarada dogma ·:als 
mateixos concilis esmehtats, erigint-se, per tant, com el .�és 
indicat emissari d'absoluta condició humana davant la, voluntat 
deífica. Jesucrist, a la inversa, signifiéava la delegació de la
divinitat en el món deis homes. · · 

D'altra banda, cal destacar la importancia mítica de la�ma
ternitat en les cultures 1mediterranies, a la qual s'afegeix la· no 
menys mítica virginitat,1 cósa que refor�aria aquest fervor, -que 
seria el llevat d'una més profunda manifestació ulterior.·

De la mateixa manera que en la vida de Crist s'havia destacat 
· especialment la seva Resurrecció (amb la precedent Passi_ó i
Mort), car nuava 'l'element huma, de tragedia i transit, a'í:nb;el
diví de vivificació' (mentre resolia, de passada, el nus-a�la-gola

l. Recordem que la .més important deessa grega, Atena, deessa de ia
inteHigencia i la saviesa, de les ciencies i les arts, de la civilització ·en 
resum, era anomenada «donzella» (Pallas) i. «verge» (Partenos), -i a ·ella
va dedicat el temple més.soberg de !'arquitectura heHenica. 
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del traspas):;� aixf• ma�ix,/ en·. la: vida , <faquell�, noia, de eatorze 
anys,escolH.:da·::per:.ihfantar:eLmatei?( Fill'.; de Déu;. calia¡ destacar
ne. el- moment final i la subsegüerit ,,supeta:dó de l8:·:mo1t� 

Relacionada, des de la fe, ambla mare:,Eva i, al seu torri, amb, 
la ·mare-Església, esdevenia�: a més ··a inés, mare de tots· el� hcr
mes, intercessora davant la divinitat per la reparació del pecat¡ 
original i advocada defensora de la Humanitat en el judici de'·. 
la salvació final. La simpatia femenina i la tendresa maternal: · 
de la figura de Maria faran que, malgrat la discreta menció que . ,, 
d'ella fa la literatura neotestamentaria, es guanyi l'atenció del 
creient, la decantada admiració del teoleg i l'abrandada afecció 
del místic. 

Ja al segle IV, a l'Orient, hi havia sis festes marianes, men:

tre .sant Epifani s'erigia en el primer teoleg de l'Assumpci6, i, 
almenys a Sfria, i des del segle v, se celebrava la festa de la 
«Donnició (koímesis) de la Mare de Déu (Théotokos)».

A l'Occident cap al segle VII hi trobem fins quatre festes. 
marianes al dmon roma, entre les quals destaca l'Assumpció, 
f4cada el dia 15 d'agost pel X Concili de Tol�do (656).3 

Sembla que la data fixada per commemorar la mort i l'as
sumpció de la Mare de Déu coincideix amb certes festivitats 
pr:e-cristianes dedicades a celebrar les collites del gra i cereals 1 , 

i sol·licitar fortuna en les immediatament subsegüents del raim; 
en_ tractar-se d'un moment de repos agrícola, es relaciona la 
«dormició» de la Mare de Déu amb la de la Mare Terra -la Gea 
de la Initologia classica. S'ha volgut relacionar també amb l'Ar
temis grega, deessa de la natura i de la ca9a, pero també de la· 
castedat, que resta verge i eternament jove,4 identificable amb 

2. Sembla que Maria morí a Jerusalem, si bé hi ha qui al-lega que.
fou a la ciutat d'Efes (actual Turquia), car alla residia Joan Evangelista,'. 
que, possiblement, seguia de prop la Verge car l'havia pres per mare sotl;l 
la Creu. El cert és que a Efes hom conserva un eremitori anomenat «casa 
de Maria». L'edat d'obit osciHa entre els 60 i els 72 anys, segons les fonts. 
Jácobo de Voragirie (Legenda Aurea) subscriu la primera; Joan Baptista 
M_anya recull la segona establerta per sant Epifani al,segle IV. (Cf. MANYA, 
J: B.: La Asunción de María. Diez sermones de apologética asuncionista.
Algueró y Baiges. Tortosa, 1951, pp. 33 i ss.) 

3. A l'Orient, al segle VI ja havia quedat establerta aquesta data per
decret de !'emperador Maurici, enfront el 15-I o el 25-V que també sem• .. 
blaven probables. A Occident la data 15 d'agost apareix consignada a set 
calendaris (segles x-xI) un dels quals és copia d'un altre de 672. · Cf. FITÁ, ·· 
Fidel: La Asunción de la Virgen. «BRAH», LVI (1910), pp. 427-435. . ' ·1 

4. A Efes, on en tenia un temple esplendid, Artemis passa a ser deessa ;
de la fecunditat i ,es representa amb nombrosos pits. 
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. .  

la Diana romana, deessa deis'. bo�eos i la natura feréstega, que 
guaJ¡crava_ qe les'. temp�ste� . .i 'P.f;dn:�gades:1 tan freg_�en'ts . e,n aquests
moments, de,l'any. La.,ventat �s _que la1. tercera•· paJ1:;,d�. les•.pobla
cions catalanes·• han .escollit-, aquestes.: dates per'. celebrar., les: se-
ves- festes .majors.5 · , • _ • . , 

La propagació del culte · a· Maria havia estat molt :raJ)id.�·;i 
diversa, per la' seva immanent capacitat de seducció i de.-. cáp."' 

tació entre éls creients. Sota la seva invocació s'havien · bastít 
alguns deis més importants temples cristians: la Blacherna¡\ 
Chalchopatreion i Hodegon a Constantinoble, -erigits per l'eni-". 
peradriu Pulqueria (399-453), o a Roma la primera basílica ·cris-: 
tiana: Santa Maria la Maggiore (segle 1v). . . · · · · <, 

A Frani;:a són nombrases les catedrals fundades sota el pa:.·, 
tronatge de Maria. Així, París (Notre Dame), Chartres, Nimes,·,·. 
Clermont-Ferrand ... També a la Península Iberica· passaria una:· 
cosa semblant: els temples de Girona, Lleida, Ciutat de Mhllor
<:a, Tortosa, �orella, Valencia, Elx, Cordova, Malaga o Almeri�,:� 
entre molts d'altres, serien consagrats a la Mare dei D�u. Preci/ 
sament una especial devoció mariana ha caracteritzat la Periín_�: 
sula Iberica. Només cal recordar que al segle ·x1x (1863), �a reina; 
Isabel II es dirigia al papa Pius IX demanant-li, en nom de· fa'. .. 
seva «católica nación» i fent�se eco del sentiment popular� que: 
. declarés dogma de fe el misten- .de l'Assumpció de la. Verge. Et 
Pontífex, que acabava de dogmatitzar la Immaculada Concepció; 
de M<,!ria, li va respondre donant llargues a l'assumpte.6 La res-:1 
posta positiva:' arribaria, finalment, de mans del papa Pius_ XII,, 
que, 1'1 de novembre de 1950, en la constitució dogmatica:- Mµ-_i 
nificentissimus Deus, declarava· dogma de fe l'Assumpció de· la:,

\ 
J 

Verge. 
La primera constatació a l'Occident cristia de la creen�a á��:

sumpcionista ens la dóna !'historiador i bisbe Gregori de• T01.irs; 
. (538-594), creen�a, pero, que no es generalitzara fins entrat · el;i 

' � 
<: 

s. AMADES, Joan: Costumari Catala, IV, pp. 784 i SS. Dates d'altra,
banda coincidents amb les festes agrícoles romanes anomenades Vulcanals .. , 

6. «lo non mi credo digno istrumento per publicare come dogma •anch8ii
questo mistero», s'excusava discretament Pius IX. Pero com que Espanya; 
sempre ha tingut la tendencia a considerar-se la «Reserva Espiritual dé ,' 
Occidente», en l'epoca del nacionalcatolicisme el general Franco se '.sentí'', 
obligat a reiterar -en una aHucinada carta, a 1947- la petició sobre· el) 
dogma assumpcionista (adjuntant, per cert, .una molt interessant filmació? 
i·gravació del drama assumpcionista d'Elx). Cf. JuLIA MARTÍNEZ, Eduardo:,'' 
La Asunción de la Virgen y el teatro primitivo español. «BRAE»; xii
(1961),J pp. 179-311. . . 

. ! 
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segle VIII, �poca ·en la �U.al- ja •_se c��btava a Roma wia prQGessó 
de la qorttií:ció;. t.tl)nsit.:. �:-zyipft. cl,e; Marl�!• 

A c'at��yá, les fpi;imer�s, ·IíloS:tt:��: d�·: cult�)fl:SSUIµp�i:'Ciajst,
les trobarem vora l'any _ 1000/ en- el si;icramentar1, ritual l\ pont1-
fi�al. propi de la' litúrgia ·catalano-n3:I"boné�a-. i . de forta�, tradició 
hi�-pano-visigotica, de la ·catedral de' Roda d'Isavena,· Oll,í es_ va:, 
.refugiar l'�ntic bisbat de Pallars, i que· després retornarla a la 
seu de la Lleida reconquerida.7 

.· 
1 .. 

Posteriorment el culte assumpcionista tindra ·un reviscola.;'. 
ment important amb la penetració deis canonges regulars de�
Sant- Ruf d'Avinyó d'en�a de. la conquesta de· Tortosa (1148) í 
Lleida, (1149).8

• 
1 • · • 

La· devoció assumpcionista anira escampant-se pel territori '> 
de la creixent Corona d'Aragó i tindra el seu esclat al segle XIV, 
quan tota una diferent manera de viure i de concebre la realitat · 
es va imposant (paraHelament al sorgiment del nou estament 
burges). 

Pensem que iconograficament la representació de la Verge 
havia seguit una evolució en consonancia amb les línies ideolo---. · 
giques dominants. La Verge bizantina era una reina esplendo- " 
rósa, per damunt de les coses humanes, d'una rigidesa abstrae-· 
titzant .molt propia de !'euforia triomfalista de la recentment le
g�litiada església cristiana que vol enlluernar el món en el seu 
afany· d'expansió. El rigorisme bizantí passa a l'anomenat art ro
manic occidental, que perd fastuositat i guanya en funcionalitat: r 

7� ,ROMEU I FIGUERAS, Josep: Teatre de l'Assumpció. Diccionari de la , 
literatura catalana, p. 59. Edicions 62. Barcelona, 1969. Cf. BARRIGA PLA- ; 
NAS, J. R.:, El sacramentari, ritual i pontifical de Roáa. Cod. 16 de l'Arxiu 
de la· Catedral de Lleida, pp. 214 i ss. Barcelona, 1975. 

8, , Efectivament, el primer bis be de Tortosa, d'en1,a de la cónquesta,, 
de ltamori Berenguer IV, és Gaufred (1151-1165), pr'ovinent del monestir de 
Sant, Ruf d'Avinyó, d'on s'emporta també els qui serien els seus canonges. 
An,ib , ells s!introduiren a la nova seu tortosina les regles i els costums , / 
monacals avinyonesos, la litúrgia romana i una esplendida biblioteca (im
portant no només pels seus textos sinó també per la seva música i la seva ··, 
plastica -miniatura i esmalt-). No és estrany, dones, que incloguessin' 
tanibé, en aquest seguit d'innovacions, la devoció assumpcionista. Ho· de- · · 
mostra el fet que ben aviat sorgiria el culte'a la Verge de la Cinta .:....actual' 
patrona de la ciutat-, aixo és, la Verge assumpta, ascendent als cels, que 
llenl,a el seu cíngol a l'apostol Tomas, que ha arribat tard al transit. Del 
seu .origen assumpcionista, pero, es passara a la veneració de l'objecte, el 
cíngol o «correja», qu(;l es portara a les parteres que �no poden enfantar». 
Culte aquest que, si bé documentat des del segle XIV (1347), no prosperara 
com a tal fins ben entrat el segle XVI. 

La creixent devoció popular, pero, i la veneració del tan útil sarit. cfügol 



fa Verge esclevé._. mitja de presewt-aoió del nen l�sús .. ,No ve figu
rada e<;>m a ·Mare de, Crist sip:ó e.O.m a troni d�LSaJva,:dor, eom a 
seient¡/com;ajustifü:;anlt, cirrums.t�c,ial de. l'.Want-Déu'i Tof1 ple
gat;' en.�perfecta .corisoi:i:ancia, amb1 fü.1 conc�pc-í:6'.batonista' de: la 
vida;, onl a·. doria: era tin ,bé ,de.possessió' i fu:is:-i· tot,-'quan feia
nosa, símbol de luxúria. •, . · , 4,· .i . " , 

Caldra esperar el corrent humanista del gotic, de 1l'Ars .Nova, 
de la poesia trobadoresca proven9al, per trobar-nos da:vant_ una 
concepció més amable de la �minitat.,. És quan lá. Verge· jug�· 
amb el nen, dialoga amb l'infant que duu ·als bra9os. És quai;i·· " 
se li subratlla l'element de niaternitat i quan, de fet, culminála 
latent devoció per la seva persona. La devoció mariana;· da.nos;. 
en aquest moment baix-medieval que ens interessa .�u�n ·,es· 
configura un autentic teatre religiós-, resulta fortíssimai i\ fins· 
i tot capa9 de competir, a nivell dramatic, amb les fabhlos.es:
representacions de la Passió de Crist. I si Crist resumia� esce-. 
nicament, l'heroi classic, també les heroines (les Fedres,Jes· Án
tígones, les Iocastes, les Medees) havien de traduir-se femenma
ment aL món drama tic cristia. Aquest és · el paper de MarHi, amb 
l'amor filial i fraternal d'Antígona, enamorada del. seu fill �om 
Fedra, que accedira, com Iocasta, a ser «Esposa» �n l'assump-
ció als cels- del seu propi plan9ó Jesús.9 

, 

. { 

(embolcallat amb 'el prodigiós miracle segons el qual la mateix,a. Vei:ge 
el 1178 havia baixat a la catedral de Tortosa a lliurar el seu cenyidor),fara 
ascendir •la Cinta al patronatge principal de la ciutat, que osten�ven, · al� 
menys des del segle XIV, les santes Cordula i Candia. D'altra banda�. _a la 
ciutat italiana de Prato (Toscana), a 17 quilo:n:ietres de Florencia, els,croats 
de Tex:ra Santa portaren també un cíngol de la Verge el 1130 ... El.�rt 
és que a la fa1rana del Duomo d'aquesta vila, construida, el 1413, hi ha :un 
púlpit exterior --exquisida obra de Donatello- des d'on es mostra· al ·po
ble tal cíngol, en la festivitat anomenada «Madonna della Fierá» que¡ se 
celebra anualment el 8 de setembre. Dintre l'església, a més a més, hi ·ha 
una capella amb frescos d'Agnolo Gaddi (1333-1396), ·on es nam¡ la mort 
i l'assumpció de la Verge, el lliurament del cíngol a sant Tomas i !'arribada 
de la cinta en. un escriny a Prato, segons la llegenda del mercader casat 
a Jerusalero. Cf. MAssIP, Angels - J.-Francesc: Una P.e�a inedita en la icorio
grafia de la Cinta. Premi Nacional d'Articles Periodtstics. Tortosa, .JXí1978. 

9. El text del Misteri d'Elx resumeix en un vers -en boca dels angel�
ambdues condicions: «Esposa e Mare de Déu» (DAE, v. 127 i 232). DAT 
i DAV, com que és el mateix Jesús qui parla, en 'tenen prou amb l'«Sposa 
mia, sus del lit» (DAT, v.''333) o «Sposa mía, donchs, venits» (DAV, vv:171
i 214), expressions tretes del bíblic Cantic deis Cantics. '.· 
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42:, M:ANJFEStA.CIONS lDRAMA.XlQUES , · 

Hem· vist. com la litúrgia' :generava, absew si -un nidiment · de. 
repi;esentació escenica ··en éí dialég·dels textos sagrats. que. serien 
els� drames litúrgics. ' : . . . . ' , ' \ ' 

A Bizanci, el bisbe'Proclo' (segle v) havia' escrit una Exaltació'
de la Verge Maria amb embrions dramatics, en _la qual s'inclo'ia� 
l'Anunciació, pero també una escena profana on Josep, en ado-.' · 
nar-se del preny de Maria, l'acusava d'engany, escena que repren
dria el patriarca de Constantinoble, Germanos (642-733).10 

Per la seva banda, la festa de l'Assumpció, que no ·tenia el 
suport dels textos sagrats, fruia d'una tradició poderosa (!le
gendaria o exegetica i dels més diversos comentaristes que pro- , _ 
liferarien a l'Edat Mitjana) i una litúrgia especial cada vegada 
més rica. Litúrgia aquesta que es manifesta en dués vessants 
fónamentals: l'ofici assumpcionista i la processó de la donnició 

1 
. 

o 'mort de la Verge.
· -

Dins l'ofici general del dia de l'Assumpció,U ens trobem amb
un autentic drama litúrgic sobre el transit de la Verge, 'tant í:nés 
interessant com. que es tracta de l'únic cas conegut a Europa , 
de dramatica litúrgica assumpcionista.12 Es feia a l' església del 
nionestir de Santa Maria de l'Estany (Bages), en llatí, calcant 
!'esquema de l'antic tropus pasqual del <<Quem quaeri_tis in se
pulchro» (drama litúrgic de les tres Maries). 

La processó de la Dormició o Mort de Maria (que ens remet 
a 0 les processons pasquals) conté en ella mateixa un fonament. 
dramatic embrionari, precedent inqüestionable d'una forma es
cenica superior. Aquest tipus de processons, documentades a 
casa nostra des de l'albada del segle XIV, s'estenen amb celeritat. 
arreu dels Pai'.sos Catalans. S'hi portava la figura de Maria ja
cent -i més modernament, en algun cas, una noia- sobre un 
llit ben ornat amb baldaquí o sota paHi, condu'it per dótze cler
gues cantors (que representen els dotze apostols presidits per 
Joan amb la palma de la virginitat), i seguint un itinerari que , -

10.' BERTHOLD, Margot: Historia social del teatro, I, p. 198 (Madrid, 
1974). 

11. Cal assenyalar que a la Península es detecta ben aviat la introduc
ció del culte assumpcibnista en la litúrgia. Bon exemple d'aixo és l'ofici 
mossarab de l'Assumpció segons el manuscrit de Silos publicat per M. Fé
rotin (Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les mss. mozarabes. Pa
rís, 1912, pp. 786-795). El codex de Silos és del segle XL • ,r . 

12. Liber Processionarius Monasterii Stagnensis saec. XIV. V:ic. Bi- :,
blioteca Capitular, ms. 118, f. 15.8v-160.

64 



passa de l'iBterior del temple al elaust:re, del elaus:tre, ai l'entorn 
de, l'església i :.d'aquí als; cátrers., de la··, p0}?laci6; .. E.l costum ha 
p�rviscut fms a _dates•,ben rec�nts.��n 11�·01ts�pqble�.·catalans,, en 
alguns deis quaÍs la f�sta :s'.ariomenava �fa, Mare cie· Déu· del Uit» .. 

Ja el 1300 una procéssó assumpcionista discorria pel 'claus
tre dé la seu lleidatana, que a meitat del segle xv passaria · a: re
córrer · tota la dutat. A Girona es guarnia el Hit i es feia la' pr0: 
cessó de l'enterrament.13 A· Barcelona les processons de l'As-. · 
sumpta se. celebraven ja el 1344, en que foren dictaminades 'les 
ordinacions de Cort per Pere III el Cerimoniós. A Tortosi,f eta 
d'una esplendidesa remarcable: recorría el carrer del· Vall i el;:' 
paHi era dut per les més representatives personalitats cíviques; 
de la ciutat.14 • •· .. .; 

El camí del drama assumpcionista, dones, queda.va .o�ert'.; 
Sembla que la capdavantera aquest cop és Italia. De finals·· der.
segle XIII data ja: una lauda dramatica assumpcionista a Penisa:.: 
(úmbria), dialeg rudimentari en 160 versos on intervenen Mária,. 
l'angel nunci, Joan i l'Apostolat sencer, amb Tomas retardat.''Uri 

. 1 

segle més tard, a Orvieto (també a l'úmbria) apareix una altfü: 
lauda dramatica tractant el tema de l'Assumpció en 410 versos.1�: 

Si bé hi ha una notícia documental referida a una representació' 
assumpcionista francesa el 1351, a Bayeux, el cert és que el pri-\. 
mer text dramatic sobre l'Assumpció de la Verge ja plenament 
madur és catala, datat a 1388 i produi't a Tarragona. La ·vitalitat 
dramatica de la Catalunya medieval .queda, una vegada més;·
palesa. A la catedral de Mallorca sembla que es representava, 
també un drama assumpcionista ja el 1399 ,16 i una solemne pro� 

13. CAMós, Narcís: Jardín de María. Girona, 1657. Cf. AMADES, Joa'n:,
Costumari Catala, IV, pp. 787. 

14. «ltem, a XVIIII dies deis dits mes [agost] e any [1480), en Johan
Bernat, perayre, confessa haver rebuts del dit honorable en Perot Jorda, ,, ·, 
receptor, cinch sous per netejar lo van e entalamar aquell lo dia ,de 
Corpus Christi e més dos sous rebé per netejar lo van a la Professó de 
la Assumpció de la Gloriosíssima Verge Maria en lo pas entre les.cases 
de Orpinell e de Johan Pons» (Llibres de Claveria, 1480. AMT). Cf. ·MAs
SIP, J. Francesc: L'Assumpció a Tortosa. «Ebre-lnformes», núm. 234. Tpr-

<, 

tosa, 19-VIII-1982. 
15. BARTH0LOMAEIS, Vincenzo de, editore: Laude Drammatiche e Ra�

presentazioni sacre, l. Firenze, 1943. . . ' 
16. Així ho apunta Richard DoN0VAN (Op. cit., p. 138, nota. 60), >que�

sospita que el compte «Jo H. Borren, pintor, atorch a vós Senyor Salvádor 
Caselles, sacrista de la seu, que mi havets dats e pagats 45 sous per fer 

. pintar 7 parells de ales e 12 cliademes a .deurar e metrer de fulla ... » es 
refereix: (essent datat a. l�VIII-1399, cinc dies abans de la festa de l'As-



cessó de kn Mort qu� • soFtin(> del centrb de,· la5 seú:, disto:rria .pel 
-1 · -'• · .,pi ,, -17 ·. ' ' -W:ªPi�\'.t'e>�µJtlllt�: . ; ·· · · .

En, restricta cro:pologia, _segueix el D.rawa, A$SUIIipciónista. de 
Valencia, datable a '141'6-1425.i d'.una més ass9lida qualitaf lite-r 
raria. Al llarg d'aquest ·-seglé, es do¿umentaran notícies · 'sobre1
representacions de l'Assumpció tant a Lleida com a Tortosa,1s i, 
adhuc, 1 dintre de les representacions del Corpus, es documenta, 
el 1479, a Perpinya (Rosselló), una Sepultura i Assumpció de la 
Vérge 19 i, potser,· el 1476, a Igualada.20 

D'aquest segle xv és també el primer text assumpcionista: ' : 
conservat a Fran�a, L'Assomption de la Vierge, impres a· París -
sense indicar-hi l'any. Conté 3.000 versos i 39 personatges.21 

stimpció) a una més que probable representació assumpcionista. Aquest 
compte el publicava CAIMARI, A.: L'antiga pietat popular entorn del Na-·
dal. «AST», XXVIII (1955), p. 210, i el relacionava amb- la processó dels 
profetes nadalenca. · 

17. «E quant los escolans seran devellats del campanar, tochades lau
des, pendran lo ymatge de nostra Dona qui sera aparellade dins lo capítol 
sobre un lit ab lo drap de Sant Berna t. E sobre lo lit que los escolans · -. 
hauran aparellat en la nit sobre lo carner dels canonges, posseran lo cu
bettor de domas groch que en Jofre dona a la sacrastia, e sobre aquest 
cubertor posseran lo dit ymatge de nostra Dona ensemps ab lo drap de 
Sant Bémat, a· ab lo bestiment. E cascun com de lit posseran un canelobre 
de· ferro dels grans, e a cascun canelobre posseran quatre ci.ris blanchs. 
E :Vestir s'an honse preveras per apostols ab camís y domatigues,· acceptat 
Sant Johan qui .aportera casulla blancha ab una palme en la ma. E al 
costat del dit lit metran un banch a cade part, e sobre los dits banchs un 
cobribanch a cadehú... E los -X- apostols aporteran la figura de nostra 
Dona, e Sant Johan en la palma alta anira devant la dite figura, e no 
aportera... Nota que per la prosesó de la claustra ni la procesó després ' · 
de vespres no y aura Marias, sinó lo subdiacha aportara la veronica a totes 
dos prosesons ... » Cerimonial del Sacrista, fol. 99v-100 (cf. VILLANUBVA, Joa
quín Lorenzo·: Viage literario a las Iglesias de España, XXII, p. 199. Ma
drid,· 1806. Citat per DONOVAN: Op. cit., pp. 137-138). 

18. -A Tortosa, el 1483, es documenta certa Representaci6 del Cors de la
Assumpci6 de la Gloriosissima Verge Maria (Imposicions-91. AMT). 

19. HENRY, D. M. J.: Le guide en Roussillon. Perpinya, 1842, p. 49.
20. La referencia documental només parla de. «certa representació de

la Verge Maria ... seguint bona e loable consuetud d'aquesta vila». Cf. SE-' 
GURA, Joan: Historia d'Igualada, II (Barcelona, 1908), pp. 162-163. 

21. «Dieu le Pere», Jesús, Maria, Thamár verge, Dina verge, Atha1ie
verge, Lucifer, Sathan, Asmodeus, Berich, Tithinilus, Zabulon, Manasses, 
Gabriel, Michel, Raphael, Cherubin, Uriel, Jehan, Pierre, Andry, Jacques le 
Grant, Philippus, Mathias, Barthelemy, Symon, Jude, Thomas, Jacques ro;,.:. 
neur, Mathieu, Paul, Abraham, David, Ysaye, Ysachai: prebstre, Ruben, Jo-

1
• 

sepb, Jacob et Levi (jueus). Cf. PETIT DB JULEVILLE: Les mysteres. Histoire,
du théatre en France, II (París, 1880), p. 471. 
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., El 1442 hi · ha nom12s notíeia. d'una Assumpció represe��da 
a Montauhan,. Da:table ea.trel 1:44fü1468, fü. lia un• teJt;t• de' 500. ver� 
sos sobre el: Trespassemen-t; deí. Nostr,e: .Q�me,. on '1& rnort .,.....gel.: 
guiht) e,ls pressuposits . de· la · �rag�dia ·: grega�. és1- només · contada. 
i no'posada en. escena.·De finals del xv exi�tia un manuscrit,';avui 
desaparegut,··amb: uria Assumpció incompleta, amb 50 personat
ges i a,mb, almenys, tres jornades, com el descrj.via M"P. L; Ja
cob, que 'el veié a la CoHecció de Manuscrits de Soleinne. També 
de finals del quatre-cents és, I'Ascension de la Vierge, conservat 
a la Biblioteca de Rodez en molt mal estat (de 133 fulls� 80 ;són · 

. iHegibles), i que ronda els 1.200 versos i 45 personatges, i · on; 
curiosament, hi ha un Actor que recita el proleg i l' epíleg · (r�� 
sum del «misteri») tal i com es fa encara avui a les Pastorals. 

'basques. � 
· · 

, : · 
De meitat del xv data un curiós Misteri de l'Assumpc\Ó; 'a·· 

Dieppe (Nonnandia), realitzat amb ninots moguts per fils i- coil-' 
trapesos,' un autentic rudiment del · teatre de marionetes.22 

, ' • 

Quant a Italia, el 1458, a la pla�a de Siena, per tal de Cdín'
memorar l'elecció del seu coterrani Eneas Sylvio Picolomini
com a papa· (Pius II), es representa, durant la missa · de'• fAs.: • 
sumpció, la pujada als cels · de la Verge entre cants i acl�m.a-.. 
cions. El 1490, a Ferrara, es representa L'Assumtióne i el 1.500; 
a Modena, entre d'altres representacions, es féu La festa' 'della 
Assomption della Nostra Donna.23 

Del segle xv també, · almenys, és el primer redactat, la. p:ri�
mera · música i les primeres representacions del tercer .drán;ta 
assumpcionista en llengua catalana, el popularment conf:gut epiµ 
a Misteri d'Elx, l'únic conservat en acció fins als nostres dies.; i, 
sense cap dubte, la més impressionant i fidel pervivencia del 
teatre medieval europeu.24 Davant d'aquests palmaris exem�, 
ples, queda, al nostre parer, definitivament revocada l'afirmacic$ · 
de Karl Young segons el qual «no existeix cap evidencia que, 
durant l'Edat Mitjana, la litúrgia de l'Assumpció inclogués veri� 
tables drames».� 

l ; 

22 .. MAGNIN, Charles: Histoire des marionettes en Europe, pp. Ul_-113: 
París, 1852. 

23. D'ANcoNA, Alessandro: Origini del teatro italiano. Torino-:Firenie-
Roma, 1891. ··:

24. MASSIP, Jesús Francesc: El «Misteri» d'Elx. «Canigó», núm ... 773. 
«Papers», pp. 3-5. Barcelona, 31-VIl-1982. , ·· 

_25. YoUNG, Karl: The Drama af the Medieval Church, IL Oxford," 1933; 
p. 257. ' . ' \ 
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Del• ségle .XVJ;' seran Ja·, tots. els)dra:m:es, assmn:ptionístesien lten
gua '. _castellana,· ,én�ré:,-els,_qu�ls �aI·.destacar.els, dos AuctO: de ��:
Asunción de Nuestra Señora; numeras.XXXI_ (amb'.1,79.yerso�)-1 
XXXII (amb 327 versos),26 i La famo_sa re,presentación.de.la Asun-·· 
ción de Nuestra Señora a 'los Cielos, amb 816 versos ,(Castelló,
1588).ZT , , 

' 

També al segle XVI, en el seu últim ter�, pertany I'Auto da 
Assump!(ao de Nossa Senhora, del portugues Juan López de Oli
veira.2.& 

4.3. LES FONTS ASSUMPCIONISTES 

El tema de la mort i l'assumpció de la Verge, no relatat als 
evangelis oficials, apareix escrit, entre els segles IV i v, en cree, 
com a Tractat de sant loan el Teoleg sobre la dormició de la 
Santa Mare de Déu,29 a meitat del segle VI el Transitus Virginis 
Mariae del Pseudo Melito Sardensis,30 al segle VII com a Dormi
ció de Nostra Senyora Mare de Déu, escrita per loan, Arquebis
be de Tessalonica,31 i, més tard, en llatí, el Triinsit de la Bena-· 
venturada Verge Maria,32 del pseudo-Joan d'Arimatea; textos , 
aquests que refon Jacobus de Voragine (t 1298) en la seva famo
sa i difosa Legenda Aurea,33 escrita entre 1255 i 1270, i de la qual _ 

26. Editats per RouANET, Léo: Colección de autos, farsas y coloquios
del siglo XVI. «Biblioteca Hispánica», vols. V-VIII. Barcelona-Madrid, 1901. 
Aquests dos es troben al vol. 11 (V), pp. 1-20. Hi ha encara un altre Auto' 
assumpcionista al vol. 111 (VI), núm. LXII (amb 434 versos). 

27. Enchiridion rerum memorabilium o Llibre verd de l'Arxiu Muni
cipal de Castelló. Recopilat per Johan Hieronni Folch el 1588. Publicat, per 
primer _cop, per JUI.IA MARTfNEZ, Eduardo: Op. cit., pp. 260-289. Publica 
també un drama assumpcionista castella del segle XVII, inedit (BNM ms. 
14.628), de 777 versos i practicament identic al de Castelló (pp. 290-311). 

28. BRAGA, Teófilo: Historia do theatro portugues, vol. 11. Porto, 1870-7L
29. SANTOS, Aurelio de: Los Evangelios apócrifos. 'Edició bilingüe (grec

o llatí- castellM. Biblioteca de Autores Cristianos, 148. Madrid, 1973, pp.
582-606.

30. TISCHENDORF, T. (edit.): Apocalypses apocryphae, pp. 124-136. Leip-
zig, 1866. 

31. SANTOS, A. de: Op. cit.,- pp. 611-645.
32. SANTOS, A. de: Op. cit., pp. 647-659.
33. VoRAGINE, Jacobi a: Legenda Aurea.·Vulgo historia lombardica dic

ta. Edició a cura del doctor Th. Graesse. Otto zeller verlag. Osnabrück, 
1969 (facsímil de la de 1890), pp. 504-527: «CXIX. De assumtiorie beatae; 
Mariae virginis.» (Voragine és el nom llatí del dominic Giacomo da Va•{ 
razzo, arquebisbe de Genova.) 
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.existeix. una espl�ndida i interessantísstrna traducció rossellonesa 
de fina:fs de1 segle >.IU�34 c<!>p,iada• almenys ea quatre o,.einc rn0Rus
crits catalarÍs: ,posteriors., 

Les múltiples. difereilci�s· en els ·.detalls ·árgumentalsi,ru:nb que 
eris topém_ en comparar· els tres· drames assumpcionistes· en Ifon .. 
gua catalana, desballesten taxativainent qualsevol 'suposició 'd'ín� 
terdependencia,35 almenys en la literalitat del text, mentre. -que 
ve a demostrar l'exit del tema i la varietat de les fonts que·cor�, 
den en !'epoca, més susceptibles de variar i reinterpretar en :tan(: 
que no s'establia la historia en la litúrgia estricta. . �:-

Aquesta llibertat textual, permet emfasitzar certs detalls' o·-; 
ometre'n d'altres segons els interessos de _la posada en ,escená;-, 
i; d'aquesta manera, l'argument de tots tres drames va variail:t! 
en .certs passatges segons la font que prefereixen d'utilitzar, -i. 
fins i tot alternen di verses fonts a la vegada. ; ·,. ' . · 

A més a més de les fonts tradicionals, hem d'assenyal.ar;;ila; • 
fortuna que féu el tema aSS1:1ffipcionista entre els a�sagistes reli- 1 

giosos medievals. 
En primer lloc cal destacar, entre les elaboracions assump-'i 

cionistes de !'epoca, el tractat de Juan Manuel (1282-1348), nebof 
d'Alfons X el Savi i senyor d'Elx, anomenat Libro infinido' y·•., __ 
tractado de la Asunción.36 En aquest aHegat, Juan Manuel prova 

,·

de demostrar la presencia de Maria al cel en cos i anima, .de,.·· 
fensant-ne, dones, el seu transit, cosa que pot pesar en el m&,
ment d'establir les bases de la tradició assumpcionista iHiéita�· 
na, pero que no pressuposa !'existencia de cap representació de,, 
!'índole del posterior Misteri, ni molt menys l'opinió deis qui, 
insinuaven l'autoria de Juan Manuel en la redacció del drama.' 

34. BNP, fons espanyol, ms. núm. 44. 261 folis. Sota l'imprecís títol .de
Vides de sants rosselloneses s'ha publicat, en tres volums, aques� ve¡jió� 
catalana de la Legenda Aurea de Jaume de Varazze, a carrec de Charlotte 
S. Maneikis Kniazzeh i Edward J. Neugaard, amb la coHaboració. de Joan ,
Corominas. Fúndació Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1977, vol. 111;
pp. 190-203: «Del Puyament de la Verge Maria en lo Cel.» , ;: 

35. El musicoleg Felip Pedrell (La Festa d'Elche, ou le drame lyrique
liturgique espagnol. Leipzig, 1901) suposa, precipitadament (per una qüe5-:·: 
tió geografico-cronologica) que del Drama Assumpcionista de Tarragoná: 
en deriva el d'Elx. Amb la mateixa precipitació actuaren Ruiz de Lihocy ,: 
(La "música en Valencia, Valencia, 1903) i Shoemaker (The multiple Stage�·
in Spaín during the XVth and XVIth Centuries, Princenton, 1935) en creu-0 

re el Drama Assumpcionista d'Elx una translació del de Valencia. , · 1 • 
'

36. Edició i estudi de José Manuel Blecua. Universitat de Granada. 
Granada, 1952. 

· ., 



assumpcioni-s,t,a eha..37 Tot i que la;, vUá ét'É'bc havia passat a la
C@rona Cat�anoratagQnesa el\ 12891 ({t)rmavá-,, pa.rt de: la ·· caste� 

. . . .· . ·. ·. . . 1 . . . 

llana des·•de 1241), Jua:n·Manuehexercf enear�cel:seu'.senyóri.u 
a princip'is del XIV; jtist-quan,. sembla,Jescriví•1l'alludit tractat. 

Fan referencia també á l'Assumpció de la Verge textos. del. 
seg!e xv, com el sermó 67 (De Assumptione Béatae Mariae · Vir- , 
ginis) del valencia Vicent Ferrer 38 o el text ca tala .Lo passamen( 
de la Verge Mqria (meitat del segle xv) ,39 i tota mena de proses, 
seqüeµcies, goigs marians de pietat popular, capítols de Fran-· 
cese Eiximenis,40 Llibre de Benedicta tu in mulieribus, etc., etc. 
Resum d'aquesta literatura assumpcionista i els elements argu- · 
Irientals dels apocrifs, és el Verger de la Santíssima Verge Maria, 
llibr� impres a Barcelona el 1495.41 

4.4. · ESTUDI DELS TEXTOS TEATRALS CONSERV ATS 

4.4.1. EL DRAMA LITÚRGIC DE L'AsSUMPCI<,j DE L'EsTANY 

4.4.1.1. Localització 

A la comarca del Bages, dalt de Moia i sota Vic, es funda a. 
1080 un monestir d'agustins, que es converteix en un dels cen:. 

tres. inés actius de la reforma clerical del país impulsada per la 
restauració gregoriana. El 1133 es consagra l'església del mones
tir de Santa Maria de l'Estany, bastida sobre una de primitiva 
(documentada ja l'any 990). Es de planta de creu llatina, d'una · 
sola nau i creuer, amb cimbori �avalcat d'un campanar- al 
transsepte, i amb cap\!alera de tres absis semicirculars (més gran 

37. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes: El príncipe don Juan Manuel
y, su condición de escritor. Madrid, 1945. 

· 38.· Sant Vicent FERRER: Sermons, vol. 111. A cura de G. Schib, pp.
7l-80, 115-121 i 123-127. Barcelona, 1975. 

39. Ló passament de la Verge Maria, oració talismatica publicada per
Francesc CARRERAS I CANDI, «BRABLB», X (1921-1922), pp. 215-220. 

40. · EIXIMENIS, Francesc: Vita Xhristi, libre 10, tractat 5 (1397-1398).
Ms. 268 de la Biblioteca de Catalunya. Publicat en part per N. del MOLAR: 
Eiximenis. Olot, 1962. 

4·1. · Recordem també que el primer libre literari impres a la Penín
sula fou precisament maria: Les trobes en lahors de la V erg e Maria 
(Valencia, 1474) i inclou un poema de Bernat Fenollar sobre la Coronació • .. 
de la· Verge. 
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el éentral). Un terrntremol, pero, ensulsí c:imbori, ,campan:ar i vol- . 
tes1 el 1448, que es: reconstnn-:ri��;,. de� de 145í, ja 1 ojivals.· , . 

Al sud t de: l'esglé.sia hi ha: eli cl�t,;;e• .. ......,.irregular tendent a ..Ja ._ 
quadratura- realitzat: a: partiri.de• la·'segona:· ;meitat del s� 
g�� xir-� . 

. , . 
, :r . J 

En aquest important focus religiós, es· representaven ,no· 
menys que tres drames litúrgics: el Visitatio Sepulchri,� I'Offi;. 
cium Pastorum i el Drama de l'Assumpció.43 

(4.1.2. El text 

El Drama Litúrgic de l'Assumpció de l'Estany resuÍta ser l'ú
nic cas, fins la data, conegut a Europa d'aquest genere. Es trae;. , 
ta d'un tropus en llatí cantat i representat a l'introit de la niissá 
de la festa de l'Assumpció (15 d'agost) i basat en !'antífona «Ubi/ 
est Christus m�us» associada, a Catalunya, al tropus de les·tres' 
Maries que celebra la Resurrecció de Crist.44 

., , 1. ·

Comen�va el drama quan ei diaca, des del cor, entonáva: 
!'antífona «Alegreu-vos, avui la Verge Maria ha pujat als cels 

· on regnara eternalment amb Crjst». En aquell moment, quatre
cantors descendien del ·cor -potser en fileres' escalonades , de .
seients adossades als laterals de la nau- i anaven cap a !'altar;.
i mentre dos s'amagaven rera !'altar, els altres dos es quedaven'.
davap.t a una certa distancia. Els primers representarien els M-.
gels, els segons serien els homes (apostols). Arribava el diaca'i,'. •
dempeus· a la banda dreta del tabernacle (banda de l'Evangeli),
exhortava al cant - i a la psalmodia («És !'hora, canteu! »). Lla-'
vors, els qui eren davant l'ara es preguntaven: «On és la Mare
del. Senyor, columna de la nostra fe? Anem a veure el sepulcr�;»
I donaven un pas vers !'altar, mentre els del reraaltá.r inqui-

42. PLADEVALL, Antoni - Vm�. Jordi: El monestir romanic de ·santa
Maria de l'Estany. Artestudi. Col. «Art Romanic», 6. Barcelona, 1918. l Vid. 
també: CARBONELL, Eduard - CIRICI, Alexandre: Grans monuments romanics. 
i gotics. Edicions 62. Barcelona, 1977, pp. 86-92. lgualment a: CARBONELL, E. -
GuMf, Jordi: L'art romanic a Catalunya. Segle XII, vol. 11, pp. 46-48. · Edi
cions 62. Barcelona, 1974. Vid. també: JUNYENT, Eduard: Catalunya roma� 
nica. L'arquitectura del segle XII. Fotografies de Pau Barceló. Publica-
cions de l'Abadia de Montserrat, 1976, pp. 161-177. 

· · 

'43. Tots tres han estat publicats per Richard DONOVAN: Op., cit., pp .. 
77-78 (f'. 85v-86v del Ms. 118 de Vic), pp. 92-93 (f. 10-12) i pp. 96-97, (f. 158v-i
160) respectivament. e '.. 

• 

44. RoMEU I FIGUERAS, Josep: Teatre de l'ASScUmpció. Op. cit., p. '59.



rien: «Oue busqueu al sepulcre, gent cristiana?» Els apostols 
respondrien: «A la Mare del Natzare crucificat, gent del cel.» 
Llavors els ocultats sortien fora i es posaven un a cada extrem 
de l'altar i aixecaven el paHi o estovalles que hi havia al damunt 
tot dient: «Aquí no hi és, ha pujat al cim del cel i regna sobre 
els exercits celestials deis angels.» Meravellats, els personatges 
humans es giraven envers el cor i exclamaven: «AHeluia, els 
sants s'alegren davant Maria i, fidels, la lloen amb veu pietosa. 
Alegrem-nos», mentre que els personatges «celistis» pugen al 
cor. En acabar, els personatges «humans» tornen també al cor i 
es comen�a l'ofici -de la missa sota la veu de «Gaudeamus». 

4.4.1.3. L'espai escenic: l'església i les seves seccions 

L'espai escenic utilitzat és el marc arquitectonic de !'interior 
de l'església del monestir de l'Estany, i l'acció discorre en el cos 
oriental, entre l'absis central, on hi ha !'altar major, i el cor, 
situat a la nau, immediatament després del transsepte. Aquest 
tipus d'escenificació tancada entre cor i altar ens fa pensar en 
l'absencia de públic laic, de fidels, i en una representació estric
tament per als membres de la comunitat del monestir (tant mon
jos com neofits). Efectivament, si pensem que al poble de l'Es
tany no hi deu haver una població fixa fins al segle xv (la ines
table població del XIII era agrupada entorn d'una altra església 
dedicada 'a Santa Cecília), i que la comunitat monacal era inte
grada per l'abat, 12 canonges i 12 sacerdots beneficiats comen
sals, comprendrem per que no calia oficiar la representació 
litúrgica de manera més oberta a la possible visualització popu
lar. En aquesta dramatica litúrgica, dones, no entrava en joc 
la noció d'actors i públic. El drama era viscut pels seus matei
xos oficiants com a plena participació en la mística sagrada. No 
hi ha, dones, contemplació ni fru1ció estetica de l'espectacle, 
sinó intervenció activa en ell, com en l'ofici ritual de les tribus 
primitives. 

L'espai escenic de l'església de l'Estany queda dividit en tres 
grans seccions al llarg d'un eix longitudinal oest-est: el cor, el 
creuer i l'absis. El cor a l'oest, pero vora el creuer (no als peus 
de l'església), esta empla�at, dones, a la meitat longitudinal de 
la nau, com el castell d'Emmaús de Rouen 45 i el palau de Pilat 

45. Vid. nota 32 de p. 51.
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rien: «Que busqueu al sepulcre, gent cristiana?» Els apostols 
respondrien: «A la Mare del Natzare crucificat, gent del cel.» 

Llavors els ocultats sortien fara i es posaven un a cada extrem 
de !'altar i aixecaven el paHi o estovalles que hi havia al damunt 
tot dient: «Aquí no hi és, ha pujat al cim del cel i regna sobre 
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cor. En acabar, els personatges «humans» tornen també al cor i 
es comen9a l'ofici ·de la missa sota la veu de «Gaudeamus». 

4.4.1.3. L'espai escenic: l'església i les seves seccions 

L'espai escenic utilitzat és el marc arquitectonic de !'interior 
de l'església del monestir de l'Estany, i l'acció discorre en el cos 
oriental, entre l'absis central, on hi ha l'altar majar, i el cor, 
situat a la nau, immediatament després del transsepte. Aquest 
tipus d'escenificació tancada entre cor i altar ens fa pensar en 
l'absencia de públic laic, de fidels, i en una representació estric
tament per als membres de la comunitat del monestir (tant mon
jas com neofits). Efectivament, si pensem que al poble de l'Es
tany no hi deu haver una població fixa fins al segle xv (la ines
table població del XIII era agrupada entom d'una altra església 
dedicada · a Santa Cecília), i que la comunitat monacal era inte
grada per l'abat, 12 canonges i 12 sacerdots beneficiats comen
sals, comprendrem per que no calia oficiar la representació 
litúrgica de manera més oberta a la possible visualització popu
lar. En aquesta dramatica litúrgica, dones, no entrava en joc 
la nació d'actors i públic. El drama era viscut pels seus matei
xos oficiants com a plena participació en la mística sagrada. No 
hi ha, dones, contemplació ni frui'.ció estetica de l'espectacle, 
sinó intervenció activa en ell, com en l'ofici ritual de les tribus 
primitives. 

L' espai escenic de l' església de l'Estany queda dividit en tres 
grans seccions al llarg d'un eix longitudinal oest-est: el cor, el 
creuer i l'absis. El cor a l'oest, pero vora el creuer (no als peus 
de l'església), esta empla9at, dones, a la meitat longitudinal de 
la nau, com el castell d'Emmaús de Rouen 45 i el palau de Pilat 

45. Vid. nota 32 de p. 51.
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ACCió DRAMATICA 

Moviment dels cantors: 
l i 4 = Cantors «angelics».
2 i 3 = Cators «humans». 

D = Díaca.

EST 

I_L-' Iai_ _L 
1 4 3 .2 1 
1 + t + ♦ 

1 1 1 1 
I 1 1 1 1 
1 1 1 II 1 : 

1 1 1 1 : I 1 1 

a: : : 
14t I I 1 
(IS 1 1 

3 - -1 ) __ _ 

L'ESPAI DRAMA.TIC 

Seccions: 
I = Espai del cor. 

la = Grades del cor.
II = Creuer. 

IIa = Boca de l'absis. 
III = Absis. 

IIla = Rera-altar. 
IIIb = Davant-altar. 
IIIc = CQstat-altar. 

.NORD SUD .._ __ .___ _._ __ ..... 

□ 
OEST 

FIGURA 1. Planta de l'església del monestir de Santa Maria de l'Estany 

73 



d� TOU!1¡$1;46· i;'. per •tánt, entra, di:ntre, el simbolisme ,d'espai cen
tJc�i de,: Ub T�rra,, o 'Te�a.- ed��cac;l�, on, s�, eJ&• 0ñe:iants del cuite 
bd:�J,. <;tr�a;. El' cteuer� ésJa, baul_a•· que;fa \dé�pas\ i' µneix aquesta. 
t�tt�·' material· l Véspíritualitat ·del' sepulcpe .. · Creuer,- a m�s, a 
niéi; illuminat i'subratllafper un c'iinbori. Ei tercer espai ésJ'ab� 
sis·-central, simbolicament assimilat al' cel i al món ·de la veri� 
table 'vida, centrat per'l'altar; l'altar-sepulcre de la resurrecci_ó�' 
que, 'búit, mena efectivament a l'eternitat del Paradís. · · 

Marquem, encara, uns subespais de coHocació actoral. Abá, 
sota 'l'arc que dóna entrada del ·creuer a l'absis, romandran els 
ca:Íitors que fan d'apostols (2 i 3) fins que manifestin la voluntat 
de\veui:'e el sepulcre, que indica un sentit de despla9ament, i que' 
eJs.'. dura al davant mateix de l'altar-sepulcre. L'acció se centra, 
en tot níoment, entorn de l'altar .i les subseccions que assenya
lem només indiquen la situació deis cantors en refeI:encia a l'al
tár:· els angels rera d'ell (4 i 1) i després a banda i banda; el dia
ca (D) a la seva dreta, a la part on es llegeix l'Evangeli. 

· També marquem les línies de despla9ament deis actors-ofi-
ciarits en el seu moviment (fig. 1). 

Quant als elements decoratius, que precisen el lloc d'acció, 
participen també de la pregona simbologia escenica i plastica 
pr<'>pia de l'Edat Mitjana. El més important element utilitzat en 
aquests drames litúrgics és !'-altar, assimilat, com hem dit, al se
puJcre. A l'Estany, sepulcre de Crist en la cerimonia pasqual, 
sepulcre de Maria en la cerimonia assumpcionista o pessebre en 
la cerimonia de la Nativitat. L'altre element és el paHi o mantell 
411-(; cobreix l'altar i que silp.bolitza la pedra que tanca el sepul
cré excavat a la roca, o els bolquers que abrigallen l'Infant
Jesús. 

Perque cal anotar, finalment, el paraHelisme entre els tres 
textos dramatics representats a l'església de l'Estany: tant les 
indicacions esceniques de moviment, acció i distribució espacial, . ' 
com els motius del dihleg (canviant solament les poques parau
les per di(erenciar l' Assumpció de Maria de la Resurrecció o el ' . 
Naix�,:nent de Jesús), segueixen un· mateix esquema. 

46. Officium sepulchri seu Ressurrectionis (segle XII) de Tours. Cf.f
KONIGSON, Elie: Op. cit., pp. 30-32. 



4.4.1.4. ,Aecip drama,,t_�ca 

A�ci6 rudnn.e�•�riá, ·_só!i��l l litili'gi:ria,, s�,q��,, .�at\�O�,--g�s� tuals· marcats:sl'he co��tat�,'- fetr�oµ:i,a;pa_rt-dti l,of�cL4e la. nus� 
sa, - téJ : poc · a v�r'e am.b els ,dram:es' :é:\ssµmpcionistes, en\rói;tt.fÍIÍ9; 
que. no, trigarien a apareixer. Menys �ta1;darien, a ptoqui:r-s� '.-e.Is 
drames passionístics. Els drames litúrgics, pero, ja havien· posat 
la llavor d'una nova forma teatral... · · · , ' '·· 

· 4.4.2. LíNms ARGUMENTALS DEL DRAMA ASSUMPCIONISTA ..

L'argument assumpcionista en els tres textos catalans 'qu� 
estudiem, partint de l'esquema base de la historia que imposa-la 
tradició i les fonts (sobretot l'establerta per Jaume de Va:razze . 
al segle XIII en la seva famosa Legenda Aurea), allargaran ,únes 
escenes, n'escur9aran d'altres, n'agregaran o en tallaran, segoµs;. 
els gustos i les inclinacions de l'escriptor, o deis qui fanm l'e's-:
pectacle. Aquestes sinuositats argumentals · que ens mostren :els, 
textos que treballem, provarem de destriar-les, explicar-les • 0�

senzillament, detectar-les. 
4.4.2.1. Resum 

Oferim, per comen9ar, un esquema de la historia que _es con� 
tara als draines assumpcionistes, cenyint-nos a la font de, la 
Legenda Aurea. , ,, ,. Mort Crist, els apostols s'escampen· per tot el món a ,prédi-. 
car, mentre la Verge Maria es retira a una casa vora el moni Sió. 
(turó occidental de Jerusalem) i es dedica a l'oració. Un angel 
se li apareix i li anuncia la seva propera mort per tal de reuilfr, 
se amb el seu Fill, i li lliura una palma que .haura d' ericap9ála;t 
el seu enterrament. La Verge fa tres peticions a l'angel:. li. de
mana el seu nom, li soHicita que es reuneixin els aposto!� amh 
.ella i li prega de no veure. el diable en el seu traspas. · 

Arriba sant Joan i conversa amb Maria, la qual li coniunica 
la seva inquietud pels rumors sobre les intencions deis jueu;. q'�
cremar el seu cadaver, i li confia la palma per presidir el sepeli. 

Els apostols arriben miraculosament i es pregunten quin fet'. 
els _ha reunit. Joan els ho explica. . . · . Baixa .Jesús del cel amb. els angels, recull l'anima de la Verge
i ordena l'enterrament del seu cos. S'organitza el sepeli i .Joan:1li 
ofereix la palma a Pere, cap de l'Església. Tanmateix., Pere·Ia·•;hi 
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retoma aHegant, la• corídki'ól virginal ne&e·ssa.ria per· · dur-la en 
aquella o�a.sfq; · .. , . . . 

Els juei.Js 'prov:en d'emportar-se _el cos 1de·:Mária; pero ·es que
de:i;1;: c;ecs·'en intentar-ha i el rabí que_ tocafol'feretre·roman·.amb 
les¿'mans enganxades. Els jueus supliquen el perdó i, pr�via con�

,, 

'versió, l'obtenen i queden curats. · ,. · 
Torna a baixar Jesucrist a recollir el cos de la seva Mare. :

Toma_s arriba tard i rep, com a mostra de l'assumpció, el cenyi- · 
dor de la Verge, que li cau del cel oJi tramet la mateixa Maria
en fa seva assumpció. , ' 

4.4.2.2. Comparació textual 

El Drama Assumpcionista de Valencia (DAV) i el d'Elx (DAE), 
comencen la historia amb la visita de Maria, fent-se acompanyar 
per dues donzelles,47 als Sants Llocs. La font de la Legenda Aurea · > 
(LAV) indica set llocs 48 on la Verge anira a pregar: el lloc del 

47. Anotem que, com fa constar Lázaro Carreter (Sobre el «Misteri»
de· Elche, «MisceHania Aramon i Serra», I, «Estudis Universitaris Cata
lans», vol. XXIII, p. 377), a DAV acompanyen a Maria en la seva visitatio
dues verges o donzelles · (en les fonts tradicionals són tres les verges que 
vi�en amb Maria: Calletba, Neshra i Tabetha a l'Evangeli de sant Jaume, 
que· seran Sefora, Abigea i Zael al Transitu del Pseudo-Arimatea -afegim 
que a la fragmentaria Ascension de la V ierge francesa de la Biblioteca de 
Rodez, apareixen, efectivament, aquests tres últims noms: Sophora, Am
bigea i Citoel, pero a !'anterior i íntegra Assomption de la Vierge, impresa 
a París, són altres tres els noms: Thamar, Dina i Athalie, mentre que a 
l'apocrif de Joan de Tessalonica només és una donzella anonima qui viu 
amb Maria-). Ara bé, a Elx són, contra tata tradició, Maria Jacobea (mare 
de sant Jaume) i Maria Salomé les qui acompanyen la Verge (dues de les 
tres Maries que anaven a perfumar el cos de Crist quan se'ls anuncia la 
R�surrecció), transgressió aquesta ·potser explicable per un traspas dra
matic del conegut Drama Litúrgic de les tres Maries que es realitzava la 
vigília de Pasqua a moltes esglésies dels Paisos Catalans, representació 
que no seria estranya també a la d'Elx; representació no documentada 
que hauria perviscut en la translació dels seus personatges a la més afor
tunada representació assumpcionista (pensem que, d'altra banda, hem vist 
com. el Drama Litúrgic de l'Assumpció conservat a Vic calca el Drama 
Pasqual Visitatio Sepulchri o de les tres Maries. La relació, dones, no és 
gens improbable). 

_,48. La traducció catalana del segle XIII omet, inexplicablement, el 
Iloc «orationis», aixo és, la Muntanya de ies Oliveres. (Text llatí: «omniaque
loca Filii sui, scilicet, locum baptismi, ieiunii, orationis, passionis, sepul
turae, ressurrectionis et ascensionis, quamdiu vixit, devotione sedula vi
sitavit») (VORAGINE: Op. cit., p. 504). 
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bapti-Sme. (riu_.1Jorda),. e1.·4�, deJuni �d�s·ert)/el d'oració: (mun,
tanya: de. les.,Oliveres),,;el dé:·fa-,PassJ-ó.i (GolgQt� o, lloc:de:.·la, Cala
vera), el _de; la, sepult�a:Lresurr�c:ciQ (Sep�ci-�: de fosep;d'.Ad"'. 
mate.a) i el ,de l'asc:ensió'.,(prop·d�.Be,tania).49 El DAV <lF�atitza, 
la Visita en qtiatre lloc:s: l' «Ort de Cheric:ó»,50 el «�onticalvari»; 
el Sepulc:re i el «Montolivet»,51 que, a DAE es reduiran á tres:r. 
el «Sant Verger Getsemaní» (Hort de les Oliveres), la Cteu: 
(mont Calvari) i el Sant Sepulc:re. Com veiem, l'efic:acia esc:enka 
tendeix sempre a resumir, a comprimir l'ac:ció per tal .de fer-la 
agil. .· 

El Drama Assumpcionista de Tarragona (DAT), tan fidel_'.á 
Voragine, omet, pero, aquest inici c:omú a DAV i DAE, sobre· 
les visites de Maria als Lloc:s Sagrats. És dar que LAV · no fa
més que citar-ho sense cap desenvolupament. . . , 

; 
Record�m, d'altra banda, que aquest fet havia. preocupa(, 

d'antic els mariolegs, en tant que consideraven poc pietós''aitáL 
«vagareig» de la Verge, la qual, segons la més ancestral c:oricé� 
ció de la vida femenina,52 havia de romandre tanc:ada a casa pre-'. 
gant. Així ho havia expressat Ambrosi,53 segons ens referencia� 
Vicent Ferrer, que soluciona el c:onflicte respectant la 'historia' 
de les visites als sagrats llocs, si bé sostenint que aquestes visi-'. 
tes eren espirituals i contemplatives «et non recedebat de domo,·
sed ibat spiritu».54 

: ¡ 

Pensem que Vicent Ferrer predicava aixo a princ1p1s del .. se: 
gle XV (mor el 1419), per les mateixes dates que el segon drama 

49. A l'apocrif de Joan el Teoleg, Maria visita només el Sant Sepulére .
i tota sola. Al de Joan de Tessalonica és l'angel qui fa pujar Maria a la - · 
muntanya de les Oliveres (Evangelis. apocrifs, pp. 582-583 i 617 respectj,-
vament). ·; 

50. Referit coro és al lloc on Jesús prega a Déu i fou pres, és · un
insolit error de nomenclatura .. Esta indicant l'Hort de Getsemaní, prop de 
les muralles de Jerusalem (lluny, dones, de la ciutat de Jericó). : . 

51. Pel text, es refereix al turó des d'on Jesús puja al cel (Asc'ensiQ.);
anomenat de !'Olivar (Actes dels Apostols, 1, 12). 

52. La pervivencia de refranys coro «La dona discreta viu· retreta»,.
«Dona rondallera mala faenera», «La mujer en casa con la pierna que-. 
brada» o «Pille fenestriere mar.wese menagere», són un cóntundent exem; 
ple d'aquesta mentalitat secular. ' 

,
53 .. « ... quod Beata Maria non erat vagabunda, neque publicum veniens� 

sed quieta domi, amans secum habitare» (Vicent Ferrer: sermons citats): .. 
54. Vicent Ferrer: Ibídem. La reelaboració del Passament catala· del

segle xv, aporta una altra solució: Maria esta pregant a Jesús dintre- el 
Temple de Jerusalem, i allí se li apareix l'angel que li dóna la palma amb· 
la qual se'n tornara · a la seva casa del Mont Sió. ·· ,, 
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assumpci0nista, oátaltl (�l, J))A,V}' �(?lQja;. p1;e,ai:satne.ll:f.J�es.t::ena · del 
pelegrinatge.!_m�ia, que,�s' repetíti� '.a,:,DI\.E,.Y, q��, D.at�· havia elu, 
dit, pats.�ii-.fertt cas dels •escrúpols .cJ.! Ambr:osi•.:' " 

Per ,1a seva banda, el DAT comen9a la ''pe� ainb una·· escena . 
ine-x:iste:rit a les fonts.55- Es tracta dtun Conséll .de l'Aljamá.delsJ 
jlfeµs convocat pel seu rabí on es deddeix cremar el cos de Ma-'::. 
ti� �a vegada marta (per tal que no «desaparegui» co� el de ·: -
J;esús i provoqui el fanatisme del .poble). Aquesta escena prelu
dia, desenvolupa i anticipa uns fets que s' esdevindran després 
(l'intent d'impedir l;enterrament de la Verge per part dels 
jueu,s).56 Efectivament, al text apocrif de Joan, els jueus denun
cien. �s sacerdots les freqüents visites de la Verge al Sepulcre 
de .Crist.57 Tant a l'apocrif de Joan el Teoleg com al de Tessalo
niéa i LAV, hi ha un fragment en boca de Maria (repetit per 
DAT als vv. 128-133) que cita amb· textualitat les paraules dels 
jueus on expressen la seva intenció crematoria. 

Continua, ara unanims tots tres, amb un sobtat desig de Ma-
ria· d�estar amb el ,seu Fill: desig de mort, desig de sortir de la , , ¡ 
vida del món (el místic desig del «muero porque no muero» de• 
Teresa d'Avila). Desig només explicitat per LAV.58 Anhel aquest 
que. Maria expressa en una pregaria a Jesús, molt breu a DAV 
i a·• DAE, extensa a DAT (on aprofita per rememorar dos dels 
lloés que a DA V visitava la Verge -monts Calvari i Olivet- ja ; 
que no ho havia fet abans).59 

55: · La reunió del Consell dels Jueus per decidir l'acció contra la Verge 
i els apostols s'insinuava, pero, a l'apocrif de Joan el Tebleg. 

'56 .. Lázaro Carreter (art. cit., p. 376), que no veu clara la pnnuc1a. 
«:litropea del text catala, vol fer derivar aquesta escena d'un inexistent 
misten frances. Ni l'Assomption de la Vierge parisina ni l'Ascension de 
l< r Vierge, de Rodez, ambdues del segle xv, contenen tal escena. 

57. Més endavant, Joan el Teoleg narra com els jueus, assabentats que·
Maria obra tota mena de miracles a Jerusalem, intentaren calar foc a casa 
seva · pero foren rebutjats per una flamarada angelica que els abrusa 
(Evangelis Apocrifs, pp. 597-598). 

58. El text de Joan el Tebleg només ressenya els precs de Maria al ·
seu Fill perque anés a veure-Ja (Ibídem, p. 582). ·C

59. Per mantenir una relació amb la literatura veina, inclourem en la 1 
-

comparació textual dos drames assumpcionistes castellans: un de trobat 
a l'Arxiu Municipal de Castelló,. datat el 1588, i que anomenarem DAC 
(I;>rama Assumpcionista de Castelló) -que és identic a l'Auto de la Asump-, 
tión de Nuestra Señora de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 14.628-; 
i qu� publica Eduardo JULIA MART:tNEZ (La Asunción y el teatro primitivo . · 
español, «BRAE», XLI, 1%1, pp. 260-289), i l'Aucto de la Asunción de Nues- :. 
tra Señora, que anomenarem AANS, i que publica Léo RouANBT (Autos, 
far:sas y coloquios del siglo XVI, vol. I (V), pp. 8-20, auto núm. X�II). 



DAT; i1IW1edia.táméli-t, fui parl.ar Jesúerist,. des rd:'un ceJ en esi. 

cénar.1 horitzontar i( simultani". el1 i:'l]ltal ó1da la1 preg· -fui.ar de,. Ma� ·-. • 1 ' ' 1: ,. . '� "'1.... t., \ ' . . . • ' . . . ' 
ria;' oqieha a{ un. ang�l;;,que· ,li'- -a:J;J.µnc�'i 1�: _seJa: .�oJ�taf'. d'.aco�� 
plir-li el desig, donahHi· coma :peitydta úh <<rarrií p·olih>. Aqrte_sta 
escena, a .part que no figúra en CllP. font,· era, impós�iblé a:DAV 
i a DAE (ni a DAC ni á AANS) qúe tenieh ui1 escenari verfü�al 
on !'interior del cel o és invisible o és i;nassa· lluhy de l'a,cció ter
restre. D'altra banda, als drames amb maquinaria aeria, era inne
cessari. DAT fa aquest incís per subratllar el pas del ¡{¡_ón •sóq�e
natural al terrenal que fara, acte seguit, l'angel comandat. · .i 

Es torna a confluir, dones, en l'aparició de l'angel 60 qµe anim-', 
ciara a la Verge el seu traspas.61 A DAV i DAE -i a·AANS, ':i' 
DAC- babeara, com hem assenyalat, amb maquina aeric:J. i;les ·· d� 
l'altura; a DAT senzillament passara d'un lloc a l'altre, en'ñor:iti
zontal, de l'espai «cel» (ekwat sobre un empostissat) a l'espai 
«casa de Maria» (a peu pla). ,. . .. 

Ara·bé, mentre que el termini exacte (tres dies) en ·que s'es� 
devindra el transit !'anuncia l'angel del DAE. -i el Ga,bti�l'.�d�'. 
DAC i del Passa'ment:- i al DAV (que només conté el! primer 
vers de l'angel nunci) apareixera referenciat al vers 68 i ').2 ·en 
boca de Maria, a DAT -ni a AANS- no hi figura. És clar.._,qµe 
l'apocrif de Joan el Teoleg no ho ressenyava i la LAV résult�Va 
una mica confusa en parlar de «cum die tertia corpore. as$Úrr,e
ris» («aprés III dies quant la tua anima sera hix�da del c9rs», 

Direm, dones, per comen9ar, que tant DAC com AANS comencen l'acció
amb aquest desig de Maria. Tots dos segueixen fidelment a la 4 V riiolt
més que DAT: AANS amb concisió, DAC amb prolixitat. AANS, per eiem
ple, recull el dictat de Voragin,e ( «Die igitur quadam, dum in Filíi deside,. 
rium cor Virginis vehementer accenditur, aestuans animus commoveÚtr; et 
in exteriorem lacrymarum abundantium excitatur») i b_lasma el plor' dé)a 
Verge (vers 12) -que no traduia la versió catalana del Rosselló. P,er la 
seva baní:la, DAC recull fidelment el nombre d'anys que havlen passát' cíes 
de .la mort de Crist fins al desig de la Verge, que Voragine, despréi:¡ d'ex
posar i desestimar el compte d'Epifani (que l'establia en 24 anys) su;l'.!�criu 
en 12, i així passa a DAC (vers 9). , ,, ; 

60. Aquest angel a les Assumpcions franceses i a DAC tindr� ··noiiÍ.:
l'arcangel Gabriel. Així el designa també l'elaboració catalana del Passá
ment de la Verge Maria. Així venia referenciat per l'apoQI'if de Joáir -él 
Teoleg. . l '. 

, 61. Aquesta noticia la Verge la rep a DAT, DAV i DAE en l'espai 1CÍé 
la casa de Maria, tanmateix a l'apocrif de Joan el Teoleg l'angel la sor.
pren al Sant Sepulcre mentre orava, i a Lo Passament Maria era .al Tem
ple, de Jerusalem. 
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segóns la versió' ro�s�llon,esa;k, pero: :er�, be11,,. explíqit; ·a.Jes',,narra
c1ons 'del l'Arquebisbe';de; Tessalonica �•,frdel' Pseudo-Arimatea,. i 
ha:via rom�s . solidament · pres·ent. en la' tradició:-' Només, al1 vers • 
345: ,. i: en boca de Jesús ( quan · ja ha� recóllit 'l'anima · de Matfah.'' 
�•e;menteri, a DAT, aquests tres dies (aq:uest cop seguint la 1 LAV,'
que es clarifica i fa recompte: 3 dies des de l'avís de l'angel a 1a:·_: 
mort i 3 dies més de la mort a l'assumpció). 

A DAT i a DAE (a DAV només hi ha desenvolupat el pá.per , : 
de Maria) l'angel lliura la palma a la Verge amb la consigna, · 
que s'ha de portar davant del llit en l'enterrament.63 Maria res
pondra a l'angel demanant-li, com hem dit anteriorment, tres · 
dons. Així ho assenyalava LAV i així ho posaran en escena DAT 
i DAV. Com que la primera i la tercera petició no tenen cap tra
ducció escenica ni argumental in facto, el practicisme de DAE 
les suprimeix, i només conserva l'única útil: que els apostols es 
reuneixin amb ella en l'hora de la mort.64 

Altrament DAV, com si d'una concessió al fervor popular es 
tractés, inclou una quarta petició mariana -aquest cop dirigida 
a· les seves donzelles-: convocar la gent del poble, per comu
nicar-los el seu transit, cosa que només recull en part (convo
catoria limitada a parents i coneguts propers) l'apbcrif de Joan 
de Tessalonica (el Pseudo-Arimatea en fa una tangencial refé
rencia). Maria corresponia, amb aquesta citació popular, a la 
devoció i la fe dels creients, és a dir, el públic assistent a la re
presentació. Maria anuncia al poble el seu traspas i els dóna la 
seva benedicció. 

62. Lázaro Carreter (art. cit., p. 377) ha degut llegir molt rapidament
Ja 'JJormici6 de Joan de Tessalonica, car afirma que no marca els tres dies, 
i ,hi· són clarament assenyalats en boca del «gran angel» (Evangelis apo
,crifs, p. 616). També nega qualsevol referencia a LAV, cosa que, com hem 
vist, tampoc és certa. 

63. , Així apareixia a LA V i al Joan de Tessalonica. DAC només diu que 
-s'ha de dur «ante Vós» (v. 61), i AANS «que (la) lleves por guia» ('11. 28). 

64. Així ho resol també DAC (vv. 91-112). Així no escrivia Joan el Teo
fog, · si bé la petició la feia Maria directament a Crist, en oració. AANS, 
pero, es queda a meitat de camí: suprimeix la primera petició ( que sem
bla absolutament inútil), manté la segona, pero també la tercera (que, al
menys, dóna peu a dir que Maria ha venc;ut el diable) (vv. 39-46). Ambdues 
peticions quedavan insinuades al Passament del segle xv. Joan de Tessalo
nica posa en boca del mateix angel la reunió dels apostols amb Maria, i 
aquesta fara tres peticions: dues les formulara a l'angel ( el perque de la 
palma i el seu nom), la tercera directament a Crist, en oració (la de no 
veure el. diable en· el moment de morir) (Evangelis apócrifs, pp. 616 ': 
i'618). l 



Acte seguit,. ic segons · la. mé:s estriota . �:rad,iei&., a:mba· sa:mt-
)loan, tot sol (eom, especifica, l'acotaoi(. de DA,C}t a': la· casa d'e ·la 
Ver-ge, la. saluda, i, .a O.Afl\.es�.Pregunta',p�r,Ja, seva -mir�culosa: 
translació;65 'A' I)A'l\ seguint .de p:rop fa Uirt Maria ,plora _d� goig, 
en veure'l i ·¡¡ respon recórdarit�li la sevá filiació establei::ta.-peri 
Crist a 1a C:reu.66 � ' • • . . · . 

• 

Després, tots tres textos coincidents (també AANS f DAC),,, 
Maria 1f anuncia la seva propera mort i li confia la palma.67 Ara 
bé, com ja hem assenyalat abans, a DAT �seguint l'afegitq de;., 
Voragine- s'insisteix, altre cop, a . recordar l'ameiia� creina:' 
toria dels jueus. DAV omet tota referencia maligna o ironica, 
envers els hebreus; · i encara més: Maria convoca expressament. 
a Gamaliel,(jl} cap del Sanedrí de Jerusalem, i als sacerdots de la,. 
Sinagoga, junt amb el poble, per fer-los testimonis del seti trarF. 
sit i la seva Assunipció, i beneir-los, mentre que l'única cita per ·: 
al poble d'Israel (en cap moment se'ls anomena «jueus») és'.·del '. 
tot correcta i respectuosa, dintre d'un context absolutarrierit 
cordial i amb franca voluntat de reconciliació, car és la mateixá 
Maria qui préga a Jesús per la seva redempció,70 cosa que ens evi
dencia per a DAV un autor molt conscient i responsable del pa- •. 
per dels jueus als Paisos Catalans, amb un afany d'apropámen( 
realment admirable, gens usual als paisos iberics de l'epoca.71 · 

65. Voragine, seguint I'apocrif de Joan el Teoleg i del Pseudo-A.rima-.
tea, deia que, estant Joan a Efes, un núvol resplendent 'se l'emport:a'. de, 
sobte a casa de Maria. Afxí ho expressa també el Joan del AANS (vv: 72-75) 
i ho insinua el de DAC (vv. 125-128). Curiosament el Joan del Passament,:.
del segle . xv, deia que era a «Aspaya» (Es.J?anya) quan se l'emporta el ' 
núvol. A la mateixa font, també a sant Pere, que diu que era a «Tioxa»,· 
l'hauria arrabassat un núvol, com ho assenyalen els apocrifs assum.pcfo-
nistes per ,a tot l'apostolat. } :

66. Aquest record l'indicaria també el dialeg del Passament. Pfor · i
record que apareixien a l'apocrif . de Tessalonica i del Pseudo-Aiimateá. 

67. També a Tessalonica, on Maria la lliura a Joan perque ell, partí�·
'cularment, la porti davant el feretre. ". · 

68. Ho recorda també Maria al dialeg del Passament catala ci�l se-
gle xv i ho recordava l'apocrif de l'Arquebisbe de Tessalonica. . ; 

69. Gamaliel, segons els Actes dels Apostols (5, 34-39), era un fariseu •
mestre de la Llei, honorat per tot el poble, que intervingué en l'allibera-: 
ment deis apostols presos pel Gran Sacerdot de Jerusalem. Sembla que és 
autor d'un text apocrif sobre la Passió de Crist que durant l'Edat Mitjaria 
fruí d'una gran popularitat aj.s PPCC. j 

' 

•1 70. DAV, vv. 156-163. . .,.. 
71. Cal recordar; en aquest pun�, l'antiga i cordial convivencia entre,

jueus i cristians tant al Regne de Valencia com a la Catalunyá Nova. La 
Catalunya Vella, no avesada a aquesta convivencia secular, no hb paia 
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DAE rep:i;,endJ:a, J�es.cena d�ls_ jueus, ,,pero• S$P,Se,. cometre · l'error 
dramat;ic. qe: . .DAT: dt��ciar.;- la". «Judiada�>¿ (qJfe1

, sera. uµ•,_,el�ment 
sorpresiu i de gran' agilitat�. molt• impqr.tam., en\el ·movirtient· e&..
eenicf. Amb tot; DAE' sera ínoLt hnéiFsuau,.'en-el,tracte:·amb eís, .. 
jueus, i no fara, en cap inoment, nienció a' la cremació. ', - . . 

Continua a DAT i a úAE·; segt.tjn't la pauta · de LA V, el plany .
de Joan, que se sent sol davant els esdeveniments, i que � DAT' 
denianara l'auxili deis· apostols,72 mentre que a DAE, amb un 
sentit practic de la dramatica molt efica<;, . és el mateix Joán 

qtii dória entrada escenica als seus companys en requerir-ne la 
se:vá. presencia. DA V senzillament ignora aquesta seqüencia i 
passa directament a !'arribada dels apostols, que es meravellen 

eri 'trobar-se· reunits miraculosament. A DAT surten els dotze 
apostols (Joan, Pere, Andreu, Jaume el Major, Jaume el Menor, 
Tomas, Felip, Bertomeu, Mateu, Simó, Judes i Macia) més Pau.73 

DAV . no fa aquesta especificació pero pressuposa que hi són .. 
tots. DAE, -en canvi, fa sortir Joan, Pere, «6 apostols de dos en 

dos», Jaume «i altres dos»; total, onze: falta Tomas, evident-

tan bé i a finals del segle XIV i precisament al Camp de Tarragona -epoca
i; lloc de redacció i representació del DAT- s'esdevenien tot tipus d'a- 1

gressions contra els calls juics (cf. SECALL I GtlELL, Gabriel: Els jueus 
de' Válls i la seva epoca, «Estudis Vallencs», IX, Valls, 1980), els habi
tants dels quals baixaven a refugiar-se als calls del sud, molt més segurs 
i respectuosos. Recordem també, que a les primeries del segle xv -epoca 
de' redacció del DAV- el valencia Vicent Ferrer provava de convertir als 
jueu� amb sennons, defugint la violencia, i la seu de Tortosa acollia al \'
seu si la famosa Disputa o Controversia (1413-1414), celebrada a instancies. 
de' Pere de Luna (Benet XIII), que fou l'únic intent seriós i pacífic d'apro
par els jueus als pressuposits cristians (cf. PALACIOS LóPEZ, Antonio: La. 
Disputa de Tortosa, 2 vols., CSIC, Instituto Arias Montano, Madrid-Bar
celona, 1957). En aquella ocasió es convertiren tres mil jueus, i als que 
es· mantingueren en els seus principis religiosos se'ls imposa, per única 
pena, escoltar tres vegades I'any un sermó que els faria un teoleg cristia 
(com havia fet Ramon Llull a sinagogues i mesquites). L'obedien
cia · al papa Climent V, després del Compromís de Casp, canviaria el 
signe ·d'aquesta actitud humanista empresa per Luna i Vicent Ferrer,. i 
desembocaria en les desastroses mesures dels RRCC i de Torquemada, · ' 
que culminarien amb l'expulsió de 1492. Cf. MANYA, Joan Baptista: Sant' 
Vicent Ferrer a Casp i a Perpinya. Instituto de Estudios Tarraconenses 
«Ramó_n B_erenguer IV», pp. 7-lQ. Tarragona, 1962. 

72. A DAC (v. 186) només se sent sol. A AANS, pero (vv. 87-%), sol-li
citara, com a DAT, I'ajut dels seus companys. Aixf també s'insinua ·al Pas- . · 
sament del segle xv. 

73. AANS fa constar que no hi és Tomas, i fa parlar, a més de Pere :
i Joan, Andreu, Jaume i Pau, en parlaments molt semblants al DAT.. DACr· 
treu també tots els apostols més Pau, excepte Tomas. 1· 



�ent, ,qu�, _segu4lt LAV i �l Pseudo,,Arima,tea, ·arribara:,.a misses 
elites. · 
·" DA:T segµe�ila LUV1 en: lá c¡ea�i(S ,:de dQs, esp�s . .interi�r,.e�� 

rior de".l�•- casa dé'.-Man�. !ieparat�•per, una¡ porta que:a J)AV' ad,; 
quireix. presencia ·física· ,a .l' �scenari, :; en .;,haver,hi. �anella» per 
picar en demanar l' entrada.74 DAE, ,per:o, tesrtmeiqc, c9m sernpre; 
i evita subespais: ds apostols arriben. per, !'«andador.»,; i ,f!n,>pu� 
jar al cadafal se suposa que són a_ casa ·de Maria. La- qüestió 'és 
que en la salutació qQ.e els apostols fan a la Vetge es recorre·:a 
una fórmula litúrgica: un vers només en DAT (v. 182),, inexis
tent a DAV, pero tota,una «Salve» a DAE (vv. 102-113); «Salveii> 
composta, per cert, cap a 1.500 pero sense aprovació ecle.si�sti�a
fins a 1597 (cosa que evidencia un afegit, ben bé del .segle., XW:I; 

. · al text. de DAE) .75 

Al DAT, seguint Voragine i l'apocrif de l'Arquebisbe d�. ·Tes-
, salonica,76 és Joan qui informa els apostols del perque d'aqúellá 

reunió (vv. 172-181)71 i també, segons les mateixes fonts,· qul d�s:
aconsella la tristesa davant la mort de la Verge, car seria> im.
mal exemple per al poble al qual es predica la Resurrecció. 1No 
és així a DAV ni a DAE, on, .seguint el Pseudo-Arimatea; és fa ·nia-
teixa Verge qui ho explica.78' 

Al DAE fins i tot Maria ordena el lloc de l'enterrament {:í� 
safat},79 que és, segons apareix a LAV, el que Jesús �uan bai� 
xara a recollir !'anima de Maria- indica als apostols per ,tal de 

, sebollir el cos de sa mare. Encara a DAV -i seguint el dictat 
de l'apocrif de Joan el Teoleg- Maria, allargant la conversa amb 
els apostols, els demana i:nformació sobre la predicació•qu:e·puen 
a terme arreu del món i l'exit que n'obtenen, a la vegada· qtie 
els conforta i els exhorta a no témer les persecucions, tur�eJJ,tS 

1 
74. A l'apocrif de Joan de Tessalonica; l'apostol Joan també truca a la

porta de Maria. 
· 

c. • ' 

75.· Cf. POMARES PERLASIA, José: La «Festa» o Misterio de Elche, -p. 131'.
Barcelona, 1957. Lázaro Carreter (art. cit., p. 380) diu que aquesta «Sal:v;e» 
no la recuHel Ms. de 1639 i sí el de 1625, cosa que li serveix per corrobo
rar el, segons ell, major arcaisme del Ms. de 1639. Tanmateix · tots tres. 
manuscrits iHicitans (1625, 1639 i 1709) contenen aquesta Salve. Po�ser I::.á
zaro ha_ utili�at únicament la transcripció que Fuentes y Pqnte féu, el 1887,
del Ms: de 1639 i que no recollia la referida «Salve». ' 

. · 
76. A l'apocrif de Joan el Teoleg és el Sant Esperit qui els informa,
77. Igual succeeix 1,\1 castella AANS· (vv. 112-121). ·. • ' 
78. Vv. 97-102 al DAV i vv. 118-121 al DAE. S'esdevé també d'a�e_sta

manera al castella DAC, vv. 326-329. · . .. . 
79. Lloc referenciat pel seu nom (Vall de J�safat} ,a l'apocrif. de(Pseu-

do-Arimatea. ·· . ' · · 



o amenaces·,. tái:: Déu,, e$ta: amo· elfa-(aqµest:, particular, Ja no· és, a
l'apoc:rir\ esmenfat) .. ", V ' 

A contip.uació, el DAT· introdueix· una 'es�ena. corñi�.de. dia,
bles.1 sense cap correspondencia,, amb les • fonts; pero molt\ delL · 
gust de l'epoca: una de les més reeixides 'interpolacions profa-,. 
n�s'• i histrioniques en els drames religiosos medievals, car el :.'• 
diable, l' enemic de Déu, és un dels personatges més cruelment 
satiritzats a l'Edat Mitjana.80 

L'interludi diabolic-satíric es planteja a DAT en aquests ter
mes: Uucifer mana al diable Astarot que tempti Maria. Astarot, 
en· sentir-ho, s'astora i no gosa ni tan sols intentar-ha. Doble 
comicitat per desobediencia i por. Indignat, Llucifer mana el 
castig d'Astarot, i ordena al diable Barit que compleixi l'esco- · 
mesa, pero Barit també s'hi nega i rep el mateix tracte. Llucifer '· 
ho encarrega a Beemot que tampoc vol saber-ne res i acaba de ' 
cap a l'infern a puntades de peu com els seus predecessors. f'.i
nalment el Príncep dels Diables ho encomana a Mascaron, el 
qual accedeix, tremolós i aterrit, pero Jesús, que en aquell mo
mént davalla del cel per emportar-se l'anima de Maria, li colpeja 
la' cara amb el bastó-creu i Mascaron fuig esperitat amb·tots els 
dimonis a refugiar-se dins l'Infern.81 La gradació comica ha se
guit un ascendent, subratllat per l'ús de paraules d'argot, fins 
l'esclat final. 

80. El Mal, segons els pressuposits ideologics medievals, no s'ha de ,
combatre en l'escenificació, sinó que se l'ha de ridiculitzar, se l'ha de bur
lar comicament. Cal que el ridícul subratlli la impotencia del Mal davant, 
l'omnipotencia del Bé. No pot establir-se una lluita d'igual a igual Bé-Mal, 
perque hi ha el perill. que l'enemic, tot i ven!,ut, pugui suscitar respecte 
o·admiració si és digne de batalla. Per aixo, dramatieament, no es recorre
a l'enfrontament sinó a la representació evident de la inofensivitat del,
Mal contra el Bé. Al DAT ningú s'esparvera de la presencia infernal, i
Crist, ·només de passada i com qui no vol la cosa, amb una absoluta indi
ferencia, li engalta un cop de creu igual com si espantés una mosca.

Cf. HESS, Rainer: El drama religioso románico como comedia religiosa 
y profana (siglos XV y XVI). Biblioteca Románica Hispánica, 252. Gredos., 
Madrid, 1976, pp. 280 i ss. 

81. L'Assomption de la Vierge impresa a París (segle xv) incloura tam
bé una escena semblant: els dimonis provaran d'apoderar-se de l'anima 
de la Verge. Llucifer envía a la .terra a Sathan, armat amb els seus plens 
poders i amb una «procuració» signada per «Tithinilus, notari i escriva " 
dels Inferns». L'acompanyaran Asmodeus, Berich, Zabulon i Manasses. 
Pero sant Miquel combatra i vencera Sathan, que fugira amb la cua entre 
carnes. La solució catalana és, dones, més valida en la concepció del ri-.' · 
dícul abans comentada: no hi ha combat; no en cal, el Bé no ofereix ni 
batalla. 

84 



Al DAT la poca, espectaehlant�t que l'eseen,a1:i: h:orimootal 
ofeFe�, per¡ a. un:, «davallament». de Ctislt a. fa tern�, i, les� pujades 
de _ l�anir.n� 'q_e'., Mári�; ha' de: suplirts,ej per ;�� fast�OJ)�-. pr,oct:ssó,
de· sa,nts :r- angels: d� :qq1t e�plendo,rp�;; No• lf.caLdra .. aixo _ a D1).V 
.....:..tot i •que- en altres , moments h.o utilitzi en· un extraordinari 
dispendi de sumptuositat escenica- car té 1:araceli per'fer L da� 
vallar literalmeIÍt Jesús del cel (tot i que sigui amb una imatge).,' 

Seguint el dialeg que introdueix Voragine a la� seva narració,: 
DAT bastebé· els breus parlaments de Jesús i les co_ncis€:;S respós
tes de Maria. DAV s'apartara d'aquesta concisió i .guanyara :en 
volada poetica, afegint, pel seu compte, un dial�g entre.· sartt 
Jaume -nebot de la. Verge- (que, ja traspassat, ··aconiE'aiiya'. 
Jesús amb altres sants •i angels) i sa mare, Maria Salo�é ·(ge��: 
mana de la Verge). A DAV, seguint el text apocrif ele Joan.:-,el: 
Teoleg, Maria agafa les mans de Crist i les besa tot mostr�u1.t'-les:• 
al poble com a autores de la creació. . . .. _'.. 

Quan Jesús ja haura pujat l'anima de Maria als. cels, a.PAV 
la Verge quedara estesa sobre el llit i, mitjam;ant un dispositiu,, 
tecnic, desapareixera 1' actor per ser substituit per la - irµatge:: 
Amb aixo acaba DAV la primera jornada de representació'):es\ 
continua amb «tot l'altre offici» -que ens suggereix l'ús·· del. . 
DAV com a iHustració pietosa de la litúrgia de l'Assumpcj�,.' · 
que hauria d'incloure, necessariament, la processó de la Mor,� i. 
l'enterrament, car eri l'inici de la segona jornada, el DAV Ja bo,. 
dóna per fet. ··': · . . 

DAE suprimeix la baixada i els dialegs de Crist,a2. ja sigtif pel · 
seu afany simplificador, ja sigui per guanyar agilitat dramatiqa�· 
ja sigui per evitar el difícil i comprometedor paper ,d'encarnai' 
Jesús. Hereta, pero, del DAV, el canvi trucat -per trapa·-·sota 
el llit- de l'actor-Maria per la imatge, i en lloc de fer davall�r 
Jesús en persona deis cels, en davallen cinc angels: dos adóles
cents al pis superior de !'estructura metal-lica de l'araceli .(mi 
d' ells encara toca la guitarra com a únic acompanyament instru7 
mental de tot el drama «a ca pella») i dos infants al nivell infe
rior. L'angel del mig, pero, que per tradició ha d'encai:nar-lo un 

.. 
'. 'i 

,. 

82. AANS encara va més enlla en la supressió i es ventila l'escena:amb
l'acotació «Aquí se abre el fielo y parescen las tres personas de la ·'tre,
nidad, cantando con el ánima: "Tata pulchra es, amica mea".» Se süposa 
que baixava un araceli (amb la Trinitat) i s'enduia l'anima de la Verge. 
·sense mitjan�ai un inot. DAC ho oblida del tot i només, quan mob'la ,
Verge hi h\_\ l'acotaéió «Aquí tañen y cantan en el cielo», i Joan comenta,.
«¿No oís

( 
Pedro, la armonía / que por la M_adre haze el Hijo?» ...



sacerdot, bé podria se.r. Je$(:ís maleix,. si bé ne.� dialoga.• El fet �.s 
que la petitá:-iiµatge.'.,de l'apínia· de. la, Verge¡ és pu;jada als: ce1s 
en mans',d.,aquest per�ori1;1.tge··central.·Tant·al DAT-com.alPAV 
és Jesús· qui s'enduu l'anima de Maria,) només. en' tornar a,,'dá� 
vallai<per ascendir la Verg� en cos i anima, sera -I'atcangel sant 
Miquel qui la dura llavors: Podria .ser també, per tant, Tarcan- 1• 

gel Miquel aquest , destaca:t_ personatge cei;ttral de l'araceli de 
DAE. Tanmateix, el cor dels angels canta una estrofa que comen- •·· 
� �Esposa e Mare de Déu», d'evident paraHelism� amb el ·vers '. 
33�· :del DAT i el 171 del DAV en boca de Crist. A més a més, 
!'estrofa acaba amb quatre versos (134-137), que a DAT diu Jesús· •. 
(vv., 341-346), on ordena als apostols f enterrament del cos de . 
Maria a ia Vall de Josafat.83 

, 

DA.E acaba aquí, també com DAV, la primera jornada de r�· 
presentació en la vigília de l' Assumpció. . 1 

DAE comenc;a la segona jornada amb µna escena que no tro
bem a. les fonts: els apostols van a demanar a les Maries que els 
acolllpányin per fer l'enterrament, cosa,. d'altra banda, obvia,' 
car .es tractava de la gent que vivia amb la Verge. S'afegeixen 
al sepeli els angels -aquests sí referénciats per LAV.84 

I..s'arriba al dialeg Joan-Pere sobre qui ha de portar la palma, 
cosa que apareix a LAV i altres fonts. A DAT, seguint Voragirie, 
Joan ·ofereix la palma a Pere com a cap de l'Església. Pere, pero, 
la.hi rebutja aHegant la condició virginal de Joan com a optim 
precisament per presidir, amb la palma, el sepeli de la Verge.85 

� 

DAE omet l' oferiment de J oan, i és directament Pere qui li 
lliura la palma, no per la «virginitat» adduYda a DAT i fonts, sinó 
per un suposat designi de Maria, que comprovem inexistent. La 
Verge diu a Joan (vv. 69-72) només que faci portar la palma en 
l' enterrament, pero sense especificar qui l'ha de dur .86 Aquesta , 

83. Aixo suavitza la contundencia de Lázaro Carreter (art. cit., p. 381),
que no s'explica com la vinguda de Crist -mariologicament necessaria
sigui suprimida a DAE, cosa que, novament, porta al mencionat estudiós 
a treure antiguitat al text iHicita. Les concomitancies que acabem d'asse
nyalar, pero, ens confirmen, una vegada més, la proximitat textual de DAE 
amb DAT o DAV, evidentment desvirtuada per la reiterada representació 
del text d'Elx fins als nostres dies. 

84., Joan dé Tessalonica situa les t'res verges amortallant el cos de· 
Maria amb els apostols. Als angels, pero, només se'ls sent el cant. 

85.' AANS fa igual que DAT (vv. 142-171). DAC també, si bé allarga el 
romanceig de cortesia Joan-Pere (vv. 578-598). 

86. Al Passament del segle xv aquest lliurament el fa Maria en general,
davant tots els apostols. 



qmissió, obliga a bastir al DAE una. res-posta, <:\,e Jo�.87 A DAT, 
en canvi,. parlara. sant .:Bau, com. marc::iva-; LAV,. que ap:f_ess� a 
realit.zar,. I'�nterrament.88 

' S�guint. lá· LAV i Joaffde Tessflloruca, DA:8: organitza el sepeli 
al-cant ·de, «I,:i, exitu Israel. ,Egipto».: DAT, ·pero;- ignora,�¡ ps.ahn,. 
i crea un·-himne de llo��a a Maria,-Jesús·i la Trínitat.89 

• •  

A DAV·l'enterrament no va referenciat. Se sµposa que'«e fa
cen tot l'altre offici» amb que s'acabavá la primera jo.macla; des-., 
prés que Jesús s'endugués !'anima de Maria; devia comportar: 1� 
processó de l'enterrament, entre altres coses. . , t 

• · 

I mentre desfila el feretre, a DAT i a DAE 90 s'inaugura u:na 
escena de gran agilitat i dramatisme, .anomenada a. Elx «Jud�a� 
da», aixo és, el que els apocrifs i LAV narren com a atac .del 
poble jueu al taüt de la Mare de Críst. Voragine, seguint el dic
tat de l'Arquebisbe de Tessalonica i del Pseudo-Arimatea, iés .m'olt 
contundent i posa en boca deis jueus, per instigació sat,anica,, 
la voluntat no només de cremar el cos de la Verge, sinó fins i' 1tot' 
d'occir tots els apostols! DAT traura ferro a l'assumpte 91 i ·DAE ,. 
suavitzara substancialment el fet: els jueus només dem.µien. el 
cos de la Verge («que·ns la dexeu») sense expressar cap iriteridó 
cruel (prudencia encomiable, per cert), tot i que, ara lluny de.Jés 
fonts, es reiteren en la seva ferma voluntat d'endur-se Maria, 
provocant així una divertida lluita entre els jueus i els apostols · 
Pere ·i Joan, on es treuen ganivets, si. bé aviat «tornen los cql� 
tells a son lloch» Ha sang no arriba al· riu. 

Al DAT, seguint la .tradició, els jueus queden cecs i el rabí,· 
que ha gosat. tocar el feretre, s'hi queda enganxat 92 i suplica' a 

87. L'Arquebisbe• de Tessalonica fa parlar també en prlmer lloc Pere,
que lliura la palma a Joan adduint la seva condició virginal. Joan .li con
testa que li pertoca a ell com a cap de l'Església i per adobar-ho·deixen 
la palma al cap9,al del feretre. 

88. Així també a DAC (vv. 604--605). A AANS s'afegira al parlamerit de'·
Pau (vv.' 167-J69) el de sant Jaume (vv. 170-171). · • 

89. • AANS (p. 14) i DAC (p. 278) mantindran l'himne «In exituis Ysr-
rael». · · .--

90. Ja hem assenyalat el civilitzat respecte que té DA V envers 'els
,jueus, .que el mena a suprimir una escena tan vexatoria com aquesta� D.AC

' tampoc incloura semblant intervenció judaica. · · · · 

91. També AANS vv. 172-186. Lo Passament del segle xv, en expressar.
la voluntat 'dels jueus «cremem lo cos ab gran foch», també ho �ten'ua:. 
«e tot · aquell parlament fou ·ordonat per boca .del malvat diable», segon� 
constava als apocrifs esmentats. · · . ( 

92. A l'apocrif de Joan el Teoleg, el gosat s'anomena Jenofias, al "d�l
Pseudo-Arimatea, Ruben. El Tessalonicenc assenyala un pol}tífex 'jueu., En 

87, 



Pere aj1:1aa;,. tal:,, cQr,n.,_ell',Vhayi�; �:üd�tt!; q11an1• -el./dia que· Jesús 
fou pres-,·,,a•,casa del g:ran sacérd<!)t,,Cílifüs, una·.set;veilta¡,el;d�s
cobri' col)l-:a seguidor d� •Crist.93 _Aquesia;1:curiosa ref�renciá 'X a
porta·· Voragine a ,la Legenda Aurea, . sense cap mena, de co!res:-
po;ndencia amb els apocrifs consultats.94 

, • .. 

DAE, pero, fa que tots els jueus quedin amb les mans' agar- ; . 
rbtades i no cecs com volia la tradició. ' \. 

Després del penediment, a DAT -com· assenyalava· Joan de _�.
Tessalonica i recollia LAV- Pere commina el rabí a agafar la 
palma de J oan i posar-la sobre el poble jueu, el qual, si es con-,·· 
verteix, recuperara la visió. DAE, novament, transgredeix la tra
dició i simplifica. Com que no hi ha rabí, és el mateix Pere, qui 
agafa la pab;na i, a més a més, la utilitza per realitzar un espec- · 
tacular i no massa ortodox bateig per aspersió, com realment 
havien fet al Regne de Valencia els agermanats amb els moris
cos.95 Els jueus queden curats i per demostrar-ho mouen osten-, 
siblement les mans, plens de joia. I segueixen el sepeli cantant ·
«In exitu Israel Egipto». 

· 
, ; 

DAE donava per convertits i curats tots els jueus. DAT, pero. 
més, cruel, assenyala que només alguns hebreus, que, efectiva:. 
ment, cregueren, recobraren la vista, pero «d'altres romanguen 
e depengen-se cechs e tomen-se'n a la barracha» tal i com insi-
nuava l'Arquebisbe de Tessalonica.96 i_ 

tots tres casos els bra9os del jueu queden enganxats al taüt de Maria i 
separats del seu cos pel colze, fins que es converteix. Lo Passament del · 
segle xv referencia la ceguesa deis jueus i I'enganxada de mans. AANS 
només contempla aquest darrer fet ( «Llega a las andas y quédanle pegadas · 
las manos»), si bé pressuposa l'altre. 

Coro assenyala Lázaro Carreter (art. cit., p. 382), aquest adheriment de 
les mans tenia el precedent bíblic d'Oza quan, en el trasllat' de l'Arca de 
l'Alian� a Jerusalem, gosa tocar-la (II, Samuel, 6, 6-7). 

93. :es quan Pere nega, per tres cops, ·Jesús (Mt. 26, 69-74; Me. 14,
66-71, i Le. 22, 54-60). 

94; Ho referencia també AANS, vv. 187-191. 
95. Un deis excessos que cometeren els agermanats contra els moriscos

-els pagesos, ma d'obra barata fidels als senyors- en la Guerra de les
Germanies (1519-1523), fou batejar-los, a la for9a, amb ramatges i graneres,
coHectivament. Després adhuc _salvatgement els degollaven. Cf. FuSTER,
Joan: Nosaltres els valencians, pp. 59 i ss. Edicions 62. Barcelona, 1962. ·
Vid. també Vicens Vives: Historia de España· y América, vol. III, p. 13'8. ·,
Teide. Barcelona, 1957. · · 

96. AANS no anira pas tan lluny: «Pone la palma sobre los otros ju- .
díos y ven (y) luego, y llevenla .a sepultar con este versso: Yn exitu Ysrrael: 
Dómim» (p. 15). 
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La slctenda. assun'lp.a.ion.ista 'de la Verge no; et.a unanimeJ a lés 
font_s· antigues,· en algunes:c, d� ks;quals.'- m, ta.I'l, s�ls, era. presen
ciac4l, _ p�#: apos,tols·, it on, preeisament el · :retard, ;,de :sant tomas 
els ho feia comprovar. · :• . : · ' .. · · • · 

LAV� pero,'recull la· babeada de Jesús a'.emportar-se ert·-cos i 
anim� la'·. Verge. L'acompanya uri sequit d.e sants i angels,'.que 
DAT fa cantar per donar contingut dra�atic al trasllat del «ce!»: 
a la terra. Fbcem-nos que a DAT Jesús surt del cel anunciarit. fa 
seva intenció. Calen aquests aclariments per cridar l'atenció 'dels. 
fets extraordinaris en un escenari horitzontal. - ·' 

A DAV, i al marge deis apocrifs, en l'inici de la segÓna jo:t;'.'., 
nada es produebc la resurrecció de la Verge, la qual s;acomil:l-dá 
de tot el poble cristia, insistint en aquell populisme caracte.r�s,tic.
del text valencia. · ' · 

Seguint Voragine, DAT i DAV fan que Jesús consulti·els apos-' 
tols sobre !'honor que ha de fer a la seva Mare, els qua_ls '. f� 
expressiu el seu veredicte desitjant la resurrecció, l'assumpctó"i 
la coronació de Maria. Se'n seguebc, dones, la crida qti� Je�ús' 
fa a-Ia·vex:ge perque l'acompanyi, i l'asseura·a la seva di:eta.97 !: 

DAE fa davallar espectacularment l'aracelf98 fins al sepulcre, 
d'on recull la imatge de la Verge ressuscitada i comen�a· la ptfük 
da. En aquest moment arriba sant Tomas, que excusa la· ·seva 
tardan�a per la predicació a «les 1ndies»,99 cosa que· recull la 

97.· AANS, que compta amb un espai de cel vertical i practicable; asse
nyala la baixada d'un cor d'angels amb !'anima de Maria. :Al cel romandra 
la Trinitat i parlara primer Déu Pare, versos que s'han perdut (en blanc 
al ms.), seguira el Fill, que crida la Verge, respon Maria des de baix agrai
da, i parla l'Esperit Sant ( «Esposa y amiga mía», una mescla del vers ·de 
DAT «Amiga mia, sus d'aquí» i DAV «Sposa mia, donchs, venits», dits ·per 
Jesús). Pugen .el cos de la Verge al cant de «Veni, eleta mea, ponam Y,n te
thronum /. meum, quia concupivi rex spe9iem tuam». A DAC, igt.iajment 
amb cel vertical i practicable, baixen dos angels a recollir la Verge Mari;:t, 
mentre des de dalt s'ho miren també Déu Pare, el Fill i l'Esperit · San_t. 
que van dirigint els angels en l'operació de resurrecció ( treure la llosa :d�L 
sepulcre); mentre uns altres dos angels des del cel van tirant flors en pujar· 
Maria. , • · . , 

98. En aquest segon descens, els angels de l'araceli també canten unes·
estrofes,semblants a les que Jesús diu a DAT i DAV, confirmant-així ita 
presencia implícita de la figura de Crist en aquestes emissions cel�tials; 

99. Com molt bé assenyala Lázaro Carreter (art. cit., pp. 384-385 i notes,.
29 i 30), és improcedent que hom hagi interpretat aquestes «fndies» com 
les d'America i posposat, en conseqüencia, el DAE a 1492. Tomas, és sobra� 
dament sabut, fou aposto! de l'fndia asiatica, que tenia una denominació 

• 1 
' plural des d'antic, donada la diferencia que els gebgrafs feien en aquell

immens país · entre l' «India magna» i l' «India bragmanorum». Que en 
I 
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LAV 100 (i qu� no; m.clou DAT)¡,_ s.ii,- hé), d'a1tiia_ faisó, ·quan, Tomas 
arriba, a la' Legenda-.Aurea ja,,.s-'h� prodtljt, fAssumpció - i,. incv,&-
dul, l!i, cau. del' cel el :eenyidor· .de la, Verge.> 

Á; Elx:' rtomés és un'·retard -am.b': tota :una, serie de·connota� 
c\on� ·comiques que se'n desprenen� pero arribant a'temps fins 
i _tot .a la Coronadó) que es produeix, sumptuoSament,_ a !;aire, 
dªvallant a mitja altura una altra maquina aeria, on va la Tri·, 
nitat. Des d'aquesta, i quan l'araceli ha pujat fins molt prop seu, · 
Déu J>are corona la imatge. A DAT, pero, tota la comitiva va fins 
al cadafal del « Paradís », on Jesús asseu Maria a la seva dreta 
i ell-mateix la corona; canten els sants i respon Maria di:rigint-se' 
al_poble i erigint-se en llur protectora.1º1 

L'arribada de Tomas al DAE és, dones, completament gra
tuita:. no segueix cap logica argumental ni té cap conseqüencia 
en el discurs, i només pot explicar-se' pel seu paper d'agilitat 
dramatica, de sorpresa i de comicitat ,latent, o d'una romanalla 
de les fonts en que s'inspira !'autor del text. La veritat és que· 

!'epoca posterior al descobriment colombí aquest vers prengués un altre 
relleti és cosa de la practica i de les connotacions d'actualitat que s'infe
reix en aquesta (és el mateix cas que la deposició de la palma sobre els 
caps deis jueus es convertí, després de les Germanies, en bateig per as-
persió). · 

100 .. Voragine titlla d'apocrif aquest fet, i aixo explicarla la no inclusió, 
a DAT i DAV. Tanmateix, la traducció catalana de LAV omet aquesta sen-· 
tencia d'ápocrificitat i ho dóna com a bo, i I'Assomption de la Vierge fran. 
césá segueix aquest final. La narració de LA V segueix el Pseudo-Arimatea 
(que· després reelaborara Lo Passament), segons el qual Tomas és trans
pqrtát a la muntanya de les Oliveres i veu l'Assumpció de la Verge (que· 
s'esdevé en absencia deis apostols) i és privilegiat espectador del transit, 
del qual rep la penyora de la cinta de Maria, amb la qual anira a trobar-se 
amb els seus companys. Aquests li retreuen no haver estat present en 
la mort i el sepeli de la Verge i li recorden el seu dubte quan se1s apare
gué Jesús ressuscitat. Tomas, pero, té la possibilitat de rescabalar-se de 
tan «gran tort» -en mots de Lo Passament- anunciant l'Assumpció de 
Maria ·-que comproven obrint el sepulcre- i mostrant-los el sagrat cenyi• 
dor. Davant d'aixo. els ápostols li dem'anen perdó per _ tants retrets, i tomen 
a· escampar-se pel món a predicar el cristianisme. (Evangelis Apocrifs,
pp.· 655-658; Lo Passament, pp. 218-220.) 

101. Ni les fonts apocrifes ni la LA V no diuen res sobre la Coronació.
A AANS és la Trinitat qui corona· Maria, una vegada ha pujat al cel, si bé 
parla Déu Pare, canten un villancico els angels i clouen els apostols, des 
de baix, amb l'himne «Assumpta est Maria yn celum, gaudent angeli et .. 
. collaudantes» (pp. 16-17). Igualment transcorre a DAC (vv. 694-740). Al Pas-· 
sament s'especifica que la corona és de dotze estrelles «per los dotze goygs 
com plus que ella hach del seu car fill Jhesu Christ». 
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'fornas ni es veu privat de l'A�s-umpció i la Corona<�_ió de la Ver
g�, ni rep el famós · c�riyi:dor-, de Mária, tal 1- com mªnavá ia tra-
dfüció.102 · • · · . 

· Mentre'. al DAT· hi ha,una-- t1oenda: lle .. 'cobles marianes, DAV
acabai, entónant el «Te; PeúiV,. 'faüdá�us». i a 'tt\E· ll:t Trinitat c'ilnta 
el «Gloria-Patri et'Filio; .. »; Tanmateix, a EJx,·en elSoleinne·No
venari c;lel· 16 ;d'agost, es célnten uµs ¡<Goigs» amb certes:conoo-
mitancies amb les cobles finals, de· DAT. ·. · · � 

En aquesta comparació -deis dramés amb les: .fonts ·assuµip
cionistes consultades,103 detectem la fidelitat gairebé• c;ategorifu 
del DAT respecte a la LAV en la seva traducció 'rosselloriesa 
(si bé també contempla l'óriginal llatí) i la fidelitat,'no taµ. in: 
condicional, de DAV a l'apocrif de ·Joan de Tessalonica, (en-Tai;-;; 
gument general, no en Ja lletra textual, d'alta volada poetic;á:. en
el drama valencia). Sorpren DAE per la diversitat de fonts que 

/utilitza entreteixint-les i apeda<;ant-les en funció d'un, eviderit 
practicisme dramatic. 

f. 

102. AANS és més coherent. Tomas arriba ·«desde las Yndias» i es
pregunta per que es troba allí. Pere 1i ho explica, i Tomas en dubta .. Úa
vors li cau del cel «la �inta de Nuestra Señora». Els altres apostols admf· 
ren el cenyidor i retreuen a Tomas el dubte. Parlen sant Jaume� Felip, 
Andreu, Pere i Pau. Acaba l'obra deciclint' el seu retoro als respectius 
llocs de predicació i amb l'himne «Cantate Domino canticum -novurii». 
A D-AC Tomas arriba tres dies després de l'enterrament i, en manifestar 
el seu desig de veure la morta, els apostols -que no saben res de l'A�sump• 
ci(>..:..; obren el sepulcre i el troben buit, únicament amb un vel -Iio-1.a 
cinta- de.la Verge. Just al contrari de la LAV, on del·cel cau ·1a cinta «e 
tot l'autre vestiment romas al vas», amb el qual es faran, continuaht: la 
narració de Voragine, tot un seguit de miracles. El final de l'apoctjf de 
Joan de Tessalonica és d'aquest tipus: els apostols obren el ·septllcre i no-

J més hi troben els llen�os· de la mortalla. A l'apocrif de Joan 'el T�oleg 
només se senten himnes celestials, que fan pensar als ápostols en l'Assuinp-
ció de Maria, pero· no fan cap comprovació. ' 

Tant a AANS com a DAC, el retard de. Tomas esta justificat i' té una 
funció: rebre la cinta de la Verge o fer saber l'Assumpció de Maria- a; 
l'apostolat. · · . · • ' . · : 

103. No hem indos en la comparació el Transitus W: Adsumptio 'Sanc
tae Mariae (edició crítica d'A. Wilmart a «Stucli e Testi», LIX '(1933), pp. 
325-357), ni el Transitus B. Virginis Mariae (c. 550) del Pseudo-Meliton (edi
ció de J. P. Migne: Patrologia Graeca, V, col. 1231 ss.), car Gonzalo.GIRO•
ms. (Los orígenes del misterio de Elche, Marian Library. Studies, vo_l 9,
pp. 21�188, University of Dayton, Ohio, 1977), ja els utilitza per establir
compa:racions, �no massa afortunades, per cert- amb el. text del .DAE.
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4.4.3. El Drama Assumpcionista de Tarragona (DAT) 

4.43.L: ,El: tex( 

4.4.3.1.1. _Edicions, estudis,- dataci6 i localització ' 

Descoberta a l'Arxiu Parroquial de l'església de Sant Andreu 
Aposto! de la Selva del Camp (Baix Camp), a finals del · segle 
passat, i redescoberta, fa uns anys, a l'Arxiu Historie Arxidio- · 
cesa de Tarr?gona (Ms. 60), la Representació de la Asumpsió de 
Madona Sancta Maria fou publicada, per primer cop, per mos• 
sen Joan Pié,104 sacerdot selvata. 

Eii trobar-la en un petit quadem de censals pagats a la se
nyoria de Prades, hom pensa que provenia d'aquesta vila -al 
racó interior del Baix Camp. D'altra banda, al mateix quadei'n j. 

hi ha un esborrany de carta del batlle de Prades (Berenguer Cla
rís) .datá.t a 1420, cosa que concluí mossen Pié a fixar el drama 
entorn d'aquests anys. En el mateix quadem hi ha unes estrofes 
d'uila croada incitada, en temps del Cisma d'Occident (1378- · 
1417), pel robatori d'unes hosties consagrades que uns pirates 
musulmans perpetraren el 1397 a Torreblanca (Plana Alta).105 Hi , t 
ha també un «Sonus» o «Goigs a la Mare de Déu» de principis 
del segle xv, i després vénen els censals -'--que justifiquen el qua-✓

, 

dem- de mitjan segle x1v.106 A continuació, .la copia del Drama. 

104. Pm, Joan: Autos Sagramentals del sigle XIV. «RAAAB», I (1896-
1898), pp. 673-688 i 726-744. 

105; PERARNAU, Josep: Notes teologiques. Dins el fullet de la Represen• 
ta.ció de l'Assumpció de Madona Santa Maria, editat a Reus (1980), amb 
motiu de la primera representació a la Selva del Camp. JULIA MARTfNÉZ 
(Op. cit., p. 203) creu, erroniament, que la croada narrada és a Terra San
ta (!). En realitat, la «croada» en qüestió va ser empresa, l'agost de 1398, 
pel rei Martí !'Huma, juntament amb les autoritats mallorquines i valen
cianes, que va trametre un esto! contra les costes tlemcenianes (Ma• 
grib). Tanmateix, una tempesta va fer fracassar l'expedició. Cf. SALRACH, 
Josep M.-DuRAN, E.: Historia dels Paisos Catalans. Dels orígens a 1714. 
Vol. 2, p. 790. Barcelona, 1981. Aquesta croada fou decretada pel papa 
Benet XIII, i hi prengué part el llavors jove poeta Andreu Febrer, que, 
essent dels supervivents de la· tempesta, escrigué un bell Sirventesc fet 
per lo passatge de Bar baria. Cf. PRóIXITA, G. de -FEBRER, A. - GuALBES, M. 
de• J0RDI, J. de S.: Obra lírica. A .cura de Martí de Riquer. Edicions 62. 
MOLC, 91, p. 85. Barcelona, 1982. 

106. A(rmand) M. P(uig) i T(arrech): Guió escenic. Dins el mencionat
fullet. 
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A_ssuml'c�0nista .(que, la,, !letr� cd.�a�a de la . segti)la. mei.tf,lt ·del· se-
gle xw) i, un Plany ,Maural del.'?{V;1'!1 

·· .Recentment�.·Amad�� J;._ Sp�.eranas;,-�o,ns-etvadór,.de,.la Secció
de Manuscrits.de·la·Biblio'te.ca de�Qltalunyq;:Il'ha.fef:una ;io:va.J 
rigorosa transcripció, elaborada . amb. · els initjans tecnic;::'s, ade� 
quats (analisi • de la fibra del paper, ús dels raigs ultraviolet�) ;· 
que millora substancialment la vuitcentista de mossen 'Pié '(41:1� 
contenia errors paleografics), i en prepara l'edició amb un ·e.s
tudi on demostra que tal drama no és ni de Prades ni qe la Seh{a 
del Camp, sinó de Tarragona.107bis Ja E. Morera i Llauradó, 108 

trobava documentat el 1388, als Llibres de ·Claveria i d'Acords 
Municipals de la ciutat de Tarragona, la representació' d'un .dra� , 
ma de l'Assuinpció, fet -en dues jornades i amb processó de lá;-° 
mort. A. J. Soberanas n'ha deduit l' evident correspondencia ent;r,.e 
la notícia i el text conservat, aportant-ne noves proves docum�µ- ! 

· tals i textuals.109 

Podem localitzar, donc.s, la producció d'aquest drama. as�· 
sumpcionista á Tarragona, on ja el 1388 es representava. 

D'altra banda és evident que l'esborrany de la carta de 1420: 
és de lletra amb trets paleografics posteriors als de l' Assunip� 
ció; t 'que els versos de DAT estan més prop del llenguatgé: 4il 
tres-cents que del del quatre-cents. 

1 ' 

107. SOBERANAS I LLE6, Amadeu J.: Una versió desconegud(l d'«Augati 
seyós qui credets Déu lo Payre». «ER», X (1962), pp. 147-154. . . 

· 

107 bis. Aquesta , transcripció ha estat publicada, parcialment, pel Pá• 
tronat de la Representació de la Seh:a del Camp (Montblanc, 1983). ·s'edi
ten els versos numerats del text original (sense transcriure les rúbriques) 
i, al costat, una adaptació al catala modera, amb la separació dels «Mo, 
ments escenics» establerts en el muntatge, per tal de facilitar la lecturá 
al públic espectador. 

108. MORERA LLAURADÓ, Emilio : Tarragona Cristiana. Tom II. Tarrago
na. Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramon Berenguer IV», 1954;-
p. 926. (Facsímil de l'edició de 1899.) :-

109. �s «Goigs» inserits en l'esmentat quadern, hi ha, per exemple,
una estrofa que diu: · · •· · 

«Tarragona honrada 
ab la vostra advocada 
Santa Tecla guiant, 

, prenets la devantera 
ab la sua bandera 
e metets-la abant. 

Verge Sancta Maria 
Ella prech Déu tot dia 
del miracle prop mar, · . .!:.. • 
ni en lir que ha moreria 
faran cavalleria 
del Salvador cobrar.» ' , ·

' 

(El· subratllat és nostre: marca evidents referencies a la ciutat de tar-
ragona1.) 
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4.4'3'.l;.2'., Representa:cionsi actuáis '� 

Ja, l'bcttlbre de·, 1963,·•ert. el. Ul Cicle, de Teatre Medieval, ,s-fha� 
via representat a, Barcelona La Rej}resemació, de l'Assumpciósota
1� ,dir�ció tecni�a de Josep Romeu i músita a ·cura de Miquel 
Q ' ' · ¡ 110,. · · ' ' · •• 

' · · ' '· uero . . , . ._. . , , .. ._ , 
Des· de l'any 1980, el poble de la Selva del Camp representa 

aquest drama dintre l'església parroquial de Sant .Andreu Apos-, -
tol, seguint el text esiablert per A. J. Soberanas i els arranja-. 
ments musicals que Joan M. Aragonés ha realitzat d'acord amb'• 
les índicacions que, en aquest sentit, fan constar les rúbriques , 
del 'DAT. · • . . . 

. 

Munta l'óbra el Grup de Teatre de la Defensa Agraria i l'Scho-
la Cantorum Parroquial de la Selva del Camp, ·sota la direcció' · 
musical d'Armand M. Puig i la direcció general de l'espectacle' · •: 
a carrec•de Camil Ferrater. · · • .. :· 

fntervenen en l'obra seixanta-nou actors-cantors, i s'encarre
guen de· la part tecnicij i escenografica setze persones més. Xi
fres, aquestes que, per a un poble de 3.241 habitants, demostren-; 
una·-titariica capacitat de convocatoria a la qual el nostre teatre_ 
no• esta · gaire avesat. _ · , .' 

Els selvatans representen aquest drama dins 1'església parro-, . 
qajal de Sant Andreu Aposto!, aixo és, traslladen el que fou .un · ' 
espectacle urba, realitzfit a la pla�a pública, a !'interior · d'un. '.. 
temple; adaptació en la qual s'ha intuit, basicament, la distri-· 
bució escenica medieval, .fora d'alguns detalls que comentarem. 

L'església selvatana, esplendid exemple del purisme grec,o-· 
rotna a Cataluriya, és de planta basilical amb una gran nau cen
tra] i dues de laterals separades per pilan;. Va ser realitzada pels 
arqultectes Pere Blai (autor de la fa�ana del Palau de la Genera
litat de Barcelona) i Jaume Amigó, a les darreries del XVI. 

El primer gran encert d'aquesta d:ramatització rau en l'ús de 
tot !'interior del temple com a escena, si bé centrant l'acció da� , : 
vant del presbiteri, coincidint amb !'esquema de la posada én 
escena medieval dins els edificis culturals, com encara avui dia 
podem comprovar en el Drama Assumpcionista d'Elx. 

La distribució-de la decoració o llocs escenic's pot ser més dis
cutibl� pero assoleix una logica tothora destacable. S'ha tendit 
a una frontalització deis llocs escenics -contraria a l'esperit 

• ' 1 

' .. 

110. Els Cicles dé Teatre Medieval se celebraren a Barcelona des, de
1961_ a �969, al Saló del Ti!1ell. Vid., Introducció (1.2.).



espacíal de l'"Edat Mitjana---, . si bé s'ha enoertat, · fona¡nental
Illent,. el seti empla\;amefit, reeoUint 1:111.'tipu�i, d"es¡¡:enari que ce

. , men�a, a· fer-se·:nabituaJ.. en le�, nostres�_e:sgl,ésies. ch1qc�ntistes:-· ·· l'escenari;, simpfo· h<>ritzontal (Cdn,sueta'.deL iuf de; Mallorca),, re
solt, aquf amb un triple,·eritarimát ·.graduat en altura, on el ·ca-
dafaf- més ªlt ·-situ�t ·ª l'afisís d�acord· amh ·ta 1simb.6lica me
dieval-,,__ representa el. Paradís,. el cadafal d�l- mig sera· la terra 
(a,mb la casa. de Maria i el Consell deis jueus banda pe:t. banda); 
i el petit cadafal més baix representara el sotaterra' (irifel'Il, i se
pulcre de la Verge). El públic, en els bancs de la nau, contem
plara frontalment aquest escenari, mentre que veura · cliscó;r;rer,. 
al seu entorn (per les naus laterals i pel passadís centra,!}. fes 
accions processionals (entrada,· aparició deis apostols,-' énterra-
ment de Maria .i sortida final) (fig. 2). ' ,· 

. únicamertt, per donar un� completa ,coherencia espacial, sµg
geriríem de situar el lloc d'infern á. la' porta de l'església; cotn 
mana la distribució. emblematica medieval, amb l'accióL deis,; di
monis a través del passadís central, cosa que petmetria rétróbar 
la multiplicitat escenica� i, a més a més, en existir un espaios 
cancell a la� porta d'accés, es podrien seguir fidelment les acota
cions del text �rescentista, fent realment «brogit»• dintre l'espai 
d'infern, i fent desapareixer, quan toca, els ·diables de la �sta 
del públic.110bls • 

� . .r 

A nivell escenografic i de vestuari també l'empla9ament, diri
tre del temple ha significat un pas enrera respecte a !'esquema 
que es devia seguir en la representació a la pla�a pública. Fen
sem· que a fina.Is del segle XIV (quan s'oferia aquest drama as
sumpcionista a Tarragona) l'espectacle religiós .havia donat, ja 
un pas fonamental: el pas del ritual oficiat a porta tancada pels 
i per als eclesiastics (drama litúrgic) a la representació feta a 
portes · obertes per al poble. Aixo havia comportat, no només el 
pas del llatí al -roman9 en els textos drama.tics, sinó també lá 
complicació .escenografica (cada vegada més fa_stuosa per; boca
hadar !'espectador) i. la varietat del vestuari. Les rúbriques. <le 
la Representació de Tarragona assenyalen un llit encortinat pe,t a · 
Maria i, a· part, un oratori, que en la representació selvatana ;se 
simplifiquen. Així mateix la decoració deis paradisos medievals 
era d:una riquesa extraordinaria, i els infems generalment aria-

110 bis. Comentavem aquests aspectes en un article publicat a «Seria 
d'Or», núm. 291 (1-XII-1983, pp. 97-100): Una revivificació del drama medie� 
val: la Representació de l'Assumpció a La Selva del Camp,.- aspectes '. quec a 
partir de la representació de 1984 han estat presos ·en consideracict 

• . 
,.,. ... ' i. 
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FIGURA 2. Planta de l'església parroquial de Sant Andreu Apóstol de 
la Selva del Camp. Distribució escenica de la Representació de I'As
sumpció, actualment. 

l. Paradís. 2. Espai de Terra. 2a. Casa de Maria. 2b. Consell deis Jueus. 3. Espai
de sota terra: Infern i Sepulcre de la Verge. 4. Espai processional. S. Públic.
6. Porta d'accés (lloc ideal per col-locar l'Infem). 7. Sagristies. 7a. Vestuari.
7b. Sortida.
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ven designats per una boca de drac rera la qual espetegava el 
foc. D'altra banda ens consta com cada aposto! duia el signe que 
el definia i, a més a més, una diadema daurada al cap amb el seu 
nom escrit. 

En la visualitzadó de la Selva del Camp, on apostols i cohort 
celestial apareixen amb un vestuari estrictament litúrgic -al
bes, casulles i estoles-, hi ha hagut un retrocés cap a !'esquema 
del drama litúrgic on no calia explicitar res, car, fet dintre el 
cercle del clergat, hom coneixia perfectament el que s'esdevenia 
en escena. 

La interpretació segueix, impecablement, la solemnitat del 
drama medieval, i el cant, sempre «a capella» -sense acompa
nyament instrumental-, resulta d'una intensitat corprenedora, 
seguint escrupolosament els «sons» marcats per les didascalies. 
Així dones, a la parroquia de Sant Andreu, podem adelitar-nos, 
a més a més, de l'exceHent gregaria i de la primera polifonia de 
l'Ars Nova, en base d'uns notables actors-cantors que donen 
vida, molt dignament, a una de les joies més admirables de l'an
tic teatre catala. 

4.4.3.1.3. Valor poetic 

Amb 675 versos, el DAT és el text més extens deis drames 
assumpcionistes que estudiem, i el primer drama sobre el tema 
de l'Assumpció de Maria escrit en roman� a l'Occident cristia. 

Un text literariament ben confegit, d'una solida riquesa lexi
ca i d'una encomiable varietat de formes metriques. Desenvo
lupa amb agilitat els dialegs i assoleix una abrandada emoció 
en les parts líriques, que a _vegades són d'un sensualisme místic 
que les apropa a la poesia trobadoresca proven!ral,111 de la qual 
encara serva alguna forma lexica, si bé no tan abundants, en 
comparació, com d'altres textos de l'epoca.112 

111. Versos como «encen cel foch // d'amor que m'a cremada» (v. 52),
en boca de la Maria delitosa del Fill, o com «Sposa mia, sus del lit / a 
puyar-t'é a mon delit» (vv. 333-334), en veu del Fill freturós de la Mare, 
com el concepte reiterat tres cops de «la fina amor» (vv. 60, 289-i 594), són 
destacats exponents d'aquest manlleu. 

112. Pere BoHIGAs (Notes sobre l'antic teatre catalii, dins d'Aportació
a l'estuái de la literatura catalana, pp. 320-348, Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, 1982) assenyala l'indefinit tuyt, el demostratiu cel, la forma 
play de la la. persona del singular del present d'indicatiu del verb «plau
re», els resultats de vocalització de t davant r, com són mayre, payre, 
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D'alt� band�,. �s .1'otalí>le. la vatietat de. fonnes en,. la, vers�fi
casi4' �i\é(\lomj;rteµ.,Jes :'.llQV:�S/ tíinade.s:,. a�ol, é$i, éls- oct�sfHal;,s 
�paríats'.(aa, bb, ce,: dd.';,)? En· aqu.est;:t1f9;mna, diálogµert,el�. ju�».s, 
ie]s-di,ables, pero··també .. JesúsJ:Jóari_. L�angel: cantá :en qt1artetes 
1:'o.ctosíHaQS monorims (aaaa), i tamb�.s:,l!isa l'heptas.íHab /abab', 
"áa.,bb'<i 'aba'. Maria _canta el seu «Planctus,?> inicial amb pellis
sims decasíHabs monorims (aaaa) amb cesura rimada a la quar-.,
ta (a'a'a'a'). 

· 1 
.El sequit celestial d'angels i sants,· es destaéa pels seus éxqui-;, 

sits·,himnes d'origin�l forma estrofica, ara arnb quartetes d'hep-
tasíHabs (abad) amb tornada i avantornada de tres versos (penta- ·1 
síHab + dos heptasíHabs que reiteren la mateixa rima 'aba' du
ra,nt tots els intercalats); ara amb estrofes de quatre versos 
blarics: tres decasíHabs i un quadrisíHab; ara estrofes de quatre ;-· 
hexasíHabs (abba) alternades cadascuna amb dues estrofes de 
tres .versos: dos hexasíHabs - un bioc disíHab (abb), aixo és, la 
cl�ssica «codolada».113 

'Cal destacar que els fragments poetics més abrandats, aixo 
és, ,les 'manifestacions amoroses entre la Mare de Déu i el seu Fill, 
tenen ·la seva font directa en el magnífic Cantic deis Cantics (pot
ser el text bíblic de més intensitat poetica), que, a més a més, · 
esta redactat en forma dramatica, dividit en cinc escenes, i amb, 
cor .com la tragedia grega. Són els dialegs de !'esposa i l'espos 
-d'una sensualitat arrabassadora i punyent- i els cors de les
donzelles; que retrobem traspuats en els dialegs Jesús-Maria i en
els 'cors de sants i angels d'aquests drames assumpcionistes.114

frayre, repayre, salvayre, preycayre, confrayre; el manteniment d'it pro
cedent de et, aixo és aduyt, fayts, feyts, nuyt; el canvi de d intervocalica 
en, s, com són plasent, lausament, veser; i les formes verbals del plural 
en· ts:- volrets, cobrarets. Encara podem afegir paraules com plausament, 
d�gú o covent. Tanmateix cal remarcar la vaciHació idiomatíca que es · 
detecta, car trobem al costat de cel les formes catalanes eixa, aqueix-a ·o 
aquella, i al costat de frayre, la nostrada frare. Vid. també Vro� ALco
VER,· Jaume: Notes filologiques. Dins l'esmentat fullet de la Representació ( 
de' l'Ass�mpció: .. La Selva del Camp, 1980. · :. 

113. �ERRA r BALoó, Alfons - LLATAS, Rossend: Resum de poetica cq.ta
lána. -Editorial Barcino. «CoHecció Popular», LXXV. Barcelona, 1932. 

114. _Aquest paraHelisme es fa especialment pales en les baixades i .
pujades del cel de tots tres drames, on l'apocrif del Pseudo-Arimatea asse
nyalava:, precisament, aquest particular: «I mentre els angels entonaven 
aquell passatge del Can.tic deis Cantics en el qua! diu el Senyor: "Com un 1 

lliri entre els cards, és la meva amiga entre les donzelles" ... »; « .. :comen-·:· 
� J'assumpció al cel de !'anima de la benaventurada verge Maria entref 



4A3.iA. Les acE>taci8ns musicals 

Com,t ot.1 drama_ :relígiés: meqjevá.l1,, els- VeT!?<!.?°.&i de:·,DAT• eren, 
·, majqrme:nt ·cantats més .. ,que" :r�ítats,x.segóns, l�- tradició 'de, fa·
·, diamatica liti.írgica: Tradició que;, a:. mes a· nr�s, ·116, creava un.a

música ex' profúso pera un text1teatral, sinó 'que: ap'rófitava els 
corresponents .cants i- himnes litúrgics. Aquí tam'f?é : les acota� 
cions que, en. aquest sentit,, donen les rubriques, referencien 'en 
cada cas el «so» que cal seguir. «So» generalment de·cants reli-. 
giosos, cultuals, amb algunes excepcions com el «so . de· Cleria-

� na», no identificat i plausiblement ja poc conegut en l'epo�,--car 
l'acotació afegeix «si sab lo so, sinó diga aquell qui va en so dy· 
Vexilla regis prodeunt». · ' ·

El so d'«Oliver, bell oliven> -utilitzat quatre cops per Maria 
(vv. 337-340), apostols (vv. 347-350), sants i seguici del Para:dís (vv.: 
351-358)- és una melodia que, sembla, va compondre el «'Maes:-1,
tre dels trobadors» Guiraut de Borneilh 0ocalitzat entre 116�A
,1199), i que apareix també entre les poques melodies del :g�an
satíric Peire Cardenal. 0ocalitzat entre 1205 i 1272). El tema¡, co111.
ens assenyala -Joan M. Aragonés¡ ha passat en la cán!;ó popular·
«El pare i la mare».115 

El cor final del poble es canta al so de «Ah goyg' e al> ·alegri�»: 
pero també al so de «Mala fuy tan fresqueta / com no fuy mon
geta», evident inici d'una can!;ó · profana i popular. . _ 

· Els altres «sons», en ser religiosos, pertanyents a la litµrgi�
habitual,' han permes, en les escenificacions actuals, d� r�cons� 
truir-los amb literalitat. · , · .

El cant de «Vexilla regis prodeunt» apáreix dos cops ¡; ·pre.: 
cis�ent, en qos «·planys»: Í'inicial de la Verge que prega· al seti 
Fill que la tregui del món (vv. 35-65 si no sap el de «Cleriana_»_ 
i vv. 66-73) i el de Joan quan se sent sol i reclama ·els'- apostols. 
(vv, 138•145).116 ·. l � 

psalmoclies, himnes i els ecos del Ca.ntic dels Ca.ntics . . ,.-» (Evangelis Apo
crif s, eclic. cit., p. 653). ' : , 

115. ARAGo�, Joan M.: Notes musicologiques. Dins del referit fullet
de la Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria (la Selva del 1 

Camp, 1980). 
116. L'arranjament de Joan M. Aragonés per � la dramatització actual

ha escollit per al llarg plany inicial de la Verge dues -meloclies: una d'un 
codex de Silos, i l'altra la propiament «Vexilla Regis», celebre himne ,a 1a 

, Creu escrit per Venanci Fortu_nat i integrat a la litúrgia a partir def se-
_: gle VI. Cf. ARAGO�s, J. M.: Notes musicologiques... . . 

í, 



En,;. «so: .. de:.rin;ia�>· canta; Jesús:,,per orden:ai a l'angel qtíe ,acon
soH) Maria' i l¡t.lliuri' lá�palma:-(v:v ... 74-8�)¡ ten «so·,.de· rima: .tot 
pfa»-respon Mariá'a:Tangel'(yv: 92-1Ó5).117>«Tot pla·».respon l'aih 
g�l (vv. 106-117), f «tot pla»- SqlU:q.ara Joan a Maria _(vv. _ 118-
121); 118 «tot pla» acull Maria a Joan (vv. 122-137), «tot pla» ·¡ \ 
simplement •«pla» s'enduu Jesús !'anima de sa mare (vv. 333-336 ¡, 
i 341-346).119 

, 

' 

L'_himne gregoria «Veni Creator», atribuit a· Rabano Maurus 
(t 856), serveix de base melodica a l'angel en anunciar a Maria 
el seu proper traspas i oferir-li la palma (vv. 84-91), a Jesús quan 
baixa a recollir !'anima de Maria, als seus acompanyants (angels 
i sants) i a la mateixa Maria (vv. 319-322, 325-328 i 329-332). Amb 
el .so «Veni Creator Spiritus» tornara a cantar Jesús davant del 
sepulcre per endur-se Maria alParadís (vv. 505-508). 

Els apostols, admirats en trobar-se miraculosament davant la 
casa de la Verge, no tenen «so» per dir la seva, i J. M. Aragonés 
els ha adaptat una antiga seqüencia de Nadal («Laetabuntur»). 

En la desfilada del descens del Paradís de Jesús i la seva 
cohort celestial, angels i sants canten un himne a so de «Dei 
G:ratia» (vv. 240-318).120 

En la processó de l'enterrament, que a les fonts va marcada 
per l'himne «In exitu Israel Egipto», Pere inicia el cant, «alta 
veu», d'AHeluia, «en so d'aquella del dissapte»,121 i és secundat ' 
pels apostols al so de «Pange, lingua, gloriosi», del Corpus Chris'

ti '(vv. 371-430).122 

117. Joan M. Aragonés (notes citades) extreu un «so de rima» d'una'r ·
melodia gregoriana i !'adapta a un ritme de dos compost, molt típic de 
l'Edat Mitjana. Per al «so de rima tot pla» J. M. Aragonés compon u:n 
recitatiu que es repeteix tres vegades i que acaba amb una cloenda; re
citatiu que utilitza per al següent «tot pla» de l'angel i el subsegüent de 
Maria. 

118. Joan M. Aragonés adapta el text de Joan a la melodia gregoriana
«De Virgo Dei Genitrix». 

119. En la versió actual es repeteixen els recitatius compostos per J; M. l 

Aragonés. 
·120. · J. M. Aragonés adapta aquest text a un discantus inspirat sobre.

el tema «Stella splendens» del Llibre vermell de Montserrat,,al qual afe- .. 
geix una tercera veu i un recitatiu. 

121. J. M. Aragonés ha aplicat als primers quatre versos (vv. 371-374)
iniciats per Pere, la melodia del «Confitemini Domino», verset que es can� 
tava antigament després d'anunciar l'aHeluia en la vigilia pasqual. 

122. Música que, segons la tradició, escrigué, a Orvietb i per encarrec
del papa (Urba IV), el mateix Tomas d'Aquino (1225-1274) amb el text i; 
l'ofici litúrgic de la festivitat del Corpus en ésser proclamaqa (1264). 



" Jesá,s deddeix pujar al .cel e;n eos i anima la Verge., al so «dels 
IIT " 

·t "·d· e· + 'M , ., 
I, < Ati:1· ""'3·) 123• • e1·· .1.• • • .I!,; san us' e oanc1.1a, · a.na�."�¡- '"r't' •""TI .> i · 1; . s. sants ;.i.mcor:a'."

p¡myen al so. dd tropu,s, «So�pi'ii�» (v,b, 4fl4490)' en, anár ,a re. 
collir-la�. i al 'so d'<<iste '_confesso:r_», .en:,,tomar a /pujar '.al';Paradís 
(vv., 509-540):124 ' Cor:onáda·Ja·:Verge,. els.apostoJs. canteI¡i l'hiµme. 
«de la :.:.alena · Lauda maten>, títol mutilat. al mánuscrif i,' · per 
tant, indesxifrable (vv. 547-,566)/25 i els sants entonen una «canti7 

nela» en. la qital no s'assenyala el so (vv. 567-597).126 Maria es· 
dir.igeix al poble en so d'«Ymne de Nadal», el «Jesús RedemP:. .. 
tor» del segle xn:r (vv. 598-609), i acaba l'obra amb un gr?fl c9r 
deis actors que es retiren de !'escena (vv. 610-675), que, com hem • · 
vist, anava marcat al so d'una can�ó profana desconeguda.1� 

Tot plegat, dones, un drama quasi enterament cantat i qúasi. 
e_nterament possible de reconstruir en els «sons» acotats., · '· 

La importancia de la música en el. teatre religiós medi�val· . 
. és, com veiem, absoluta. Música que podia alentir la dinrunica::, 
de l'acció, pero que solemnitzava l'acte i concentrava l'atenció: 
i l'emoció d'un públic que no només participava en un rittialr· 
religiós sinó que s'hi sola�ava. 

4.4.3.2. Estructura dramatica

Si bé el text no indica expressament -com ho fan DAV. i 
DAE- la divisió en dues jornades, la referencia documental ens 

. ho confirma i la llargaria del text cantat ho aconsella. · El Jinál 
de la primera jornada .l'estábliríem al vers 358, quan l'anima· 1de 
la Verge ha quedat instaHada al Paradís a la dreta de Jesús; i 
el cos .de Maria jacent sobre el llit, que és com acaba la primera: 
part de DAV i DAE. Comen�aria la segona jornada de DAT amb · 
la processó de l'enterrament després de l'oferiment i e!. 'refús 
de la palma Joan-Pere. 

L'extensió de cada jornada és, practicament, identica:_ ,quasi · 

123. J; M. Aragonés aplica la melodia del «Benedictus» de la' missa
«Alma Pater» (X del Kyriale Romanum). · · 

•;, 
124. To monastic (to VIII) de l'himne de vespres del comú de doctois;
125. J. M. Aragonés hi aplica l'himne de vespres d'advent «Creater

Alme Siderum». ' · · 
126. J. M. Aragonés adapta els versos al virelai a. dues veus «Impera

tritz de la ciutat joiosa» del segle XIII (Llibre vermell, Ms. -1, de· Mont
serrat). 

127. Aragonés recolza el text en una melodía que compon a partir d'un
tropus. del Ms. 1 de l'Orfeó Catala. ' . , · 



el mateix,._r.n0_mb.re, de_ Vff:sos: · (B58�3t7) ,-u.na mica, més llarga la 
primera.....;. i\aml:t ,el' matek .nQpibre: dfescenes. +-segons. la nost»a 
div¡s-iQ�, áix"b és, deu per jbrnadá. _ . 

Per'la seva banda, 'cada jornada: té- una escena «profana» ·de. 
gl'án .dinamisme i 'comidtat: :.. la primera; l'e�cena dels ·diables; \ 

)a, segorta, la dels jueus. Per a major equilibri entre ambdues, 
parts de la represeptació, ·Jesús· i la cort celestial baixaran 'del·· 
Paradís un · cop per jornada, amb el subsegüent i solemne des- '·. 
plegament de. personatges psalmodiant, la subsegüent recollida 
de !'anima -a la primera- o del cos sencer -a 1a segona- de 
la: Verge, i la consegüent pujada al cel. 

La «introducció» de la primera jornada, amb una espectacu-
lar entrada de tots els actors que es van coHocant als seus llocs � 
respectius, té el seu contrapunt al final de la segona, quan tots 
els·.actuants, sota el mateix himne, abandonen l'escena proces-
sionalment. 

Estructura 

Jornada Escena Tema Versos Manusctit 

I o Introducció: Definició, deis llocs
i desfilada ( «•intrada») f.14

1 Consell deis J ueus 1-34 f.14v.-15
2 Oració de Maria (Plany de desig) 35-73, f.15-15v.
3 Ordre de Jesús 74-85 f.15v.
4 Visita de l'angel 84-117 f.16
5 Sant Joan davant Maria 118-145 f.16v.
6 Arribada dels apostols 146-183 f.17-17v.
7 Diableria 184-239 f.18-18v.
8 Baixada del Paradís .' 240-318 f.19-19v.
9 ·Jesús a casa de Maria - 319-346 f.19v.-20.

10 Pujada al Paradís amb l'anima de 
Maria 347-358 f.20v;

11 11 · Joan-Pere-palma 359-370 f.20v.-21
12A Enterrament 371-430 f. 21-21v.
13 Judiada 431-470 f. 21v.-22v.
12B Continuació de l'enterrament Cant

i sepultura anterior f.22v.
14 Davallada del Paradís 471-490 f.22v.-23
15 Sepulcre 491-504 f.23
16 Resurrecció 505-508 f.23
17 Desfilada envers el Paradís 509-540 f.23v.
18 Coronació 541-597 f. 23v.-24
19 Maria envers el poble · 598-609 f. 24v.-25·
20 Sortida 610-675 f. 25-25v.



4.4.3.3. L'espai escenie

La Representacjó1 de . ta Asum.psió'; dé �Madona Sancta ;Maria 
es féu, sens�· c_ap mena de dubte, a Tartagona, ·com hb assenyalen 
els Llibres· ciel Corisell q.e la Cilitat dé 13-88.128 El Iloc de, r!:}pre
sentació no podia ser altre que la plac;a del Corral (actual' pla�a 
de la Font), on els' arx.ius tarragonins documenten tantés: .re
presentacions teatrals, justes i torneigs.129 El professor A1nadeiit 
J. Soberanas, en el seu esttidi inedit abans mencionat, aportaVex-

. plícita confonnació que la representació de. l'Assumpció "«s1és · 
feta e.l Corral e tota la gent era la, per mirar».130 , · · . : • 

A la part més meridional del nucli antic, al final del Carrer, · 
Major '(la romana Via Triumphalis que donava al tein

J?
le r?ma,;. 

avui la catedral) i tancada per la Rambla Vella, la pl�c;a·· del 
Corral havia estat sempre el lloc més espaiós i apte per a le�·-ma� 
nifestacions coHectives. Actualment s'estan' fe_nt. excavácioils, 
continuant. les restes ··aparegudes al carrer Pilats, per acabar :de 
descobrir el circ roma: la plac;a del Corral (avui de la Font) 'és 
empla�ada' sobre les mateixes arenes de l' edifici roma per excel::. 
fencia llar de l'espectacle. El lloc no podia ser, dones, més idonL 

Documentada des de principis · del segle XIII,, la pl�c;a 4�1 
Corral s'anomenava d'aquesta manera precisament per estar,en
voltada de cases amb porxos que formaven un ampli pati qbert, 

128. «Itero, coro per raó de la representació de la festa· de la Asump
ció de madona Sancta Maria, en lo mes d'agost, ara prop vinent, fahedórá, 
siá stat suplicat per alguns al �onsell, que la Ciutat faga alguna ajuda.'en 
las mesions que s'i faran, e qu-els sien prestats alguns arneses que, la Ciu
tat baja, és stat determenat que la ciutat los faga ajuda de 20 flórins e 
que los prest los dits arneses.» (AHT. Llibres d'Actes del Consell, 1388, 
fol. 7v.-8. Acords del dia 9 de juliol de 1388.) 

129. Morera Llauradó (Op. cit., p. 926) cita que el beneficiat !'.le .la"'�a
tedral Antoni Prunera dirigí, el 1386, la representació dels apostols .el se,,
gon dia de Pasqua, i que el Consell de la Ciutat subvenciona amb 2 fk,rins 
per construii; barracons a la plaga del Corral, possiblement per ericabir 
els espectadors. : ',·. ; 

SALVAT I Bov
{ 

(Tarragona antigua y moderna a través de su ,nomen� 
clatura urbana (siglos XIII al XIX), Tarragona, 19�1, p. 33) transcriu del 
Ms. 19 de la BUB (Catalogo dels Archebisbes y de les coses notables de 
cada qual de aquels, compila! per Micer Ltuys Pons de Icart):. «.2.ctin
gueren Taula y mantin:gueren jUsta a tot}lom �n la Plaga del Corral.� 

130. AHT. Llibres de Claveria, 1388, f. 31v. · · · · 
' .. 



apte per a tota mena de representacions, pero també per al mer
cat i la fira.131 

A la banda oest de la pla9a (on ara hi ha l'Ajuntament), junt 
a la muralla, hi havia l'església de Sant Salvador, sobre la qual 
es bastí el convent de Sant Francesc, fundat el 1248, i traslladat 
extra muros els últims anys del segle xrv. 132 

A la pla9a del Corral se celebrava fira almenys des de 1371, 
quan Pere III concedeix llicencia per fer-ne des del 30 de no
vembre fins al 25 de desembre, eixamplada el 1437 amb una 
altra de vuit dies el tercer diumenge de Resurrecció; fires va
riadíssimes on fins i tot hi havia comer9 d'esclaus. 

La pla9a del Corral o, a partir del segle XVI, pla9a de la Font, 
era l'espai més gran amb que comptava la Tarragona antiga, i 
tenia cabuda per a tots els habitants de la llavors migrada ciu
tat. D'aquesta manera, se'ns mostra com el lloc més adequat i 
indiscutible per encabir una representació com la que ens 
ocupa.133 

4.4.3.3.2. Ordenació d'un espai simbolic 

Hem vist abans (3.5.) com l'espai escenic medieval es regia 
per una forta ordenació simbolica que provava de ser la imatge 
del món terrenal i supraterrenal. 

El lloc de les representacions medievals, dones, s'articulara 
i s'estructurara d'acord amb aquest ordre emblematic, oferint 
així un conjunt unitari, complet i sense fissures, susceptible 

· d'evocar la imatge medieval del cosmos: la terra al centre, sobre
d'ella la llum del cel, sota d'ella les tenebres de l'infern. Hem

131. SALVAT r BOVÉ, Joan: Op. cit., pp. 27-33.
132. El 1387, pero, encara el Consell de la Ciutat autoritzava els fran

ciscans a demanar almoina «per reparació o restauració del monestir». 
(AHT. Llibres d'Actes del Consell, 1387, f. 7.) (Cf. SALVAT r BoVÉ: Op. cit., 

p. 29.)
133. Tanmateix, tot fa pensar que el text en si fou escrit per repre

sentar dintre el temple, com els posteriors DA V i DAE, tot i que després, · 
circumstancialment, es muntés a la plaga del Corral. La mutilada rúbri
ca entre els vv. 609-610, sembla indicar aquest particular: « ... vagen-se•n 
[els actors] ...... [fragment mutilat] ...... església, cantant de dos en dos 
la cantinela davayl scrita .. . » 

Ja hem vist, en comentar !'actual representació a l'església de la Selva 
del Camp, com les rúbriques esceniques poden perfectament emmotllar
se al marc arquitectural d'un temple. 
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apte per a tota mena de representacions, pero també per al mer
cat i la fira.131 

A la banda oest de la pla9a (on ara hi ha l'Ajuntament), junt 
a la muralla, hi havia l'església de Sant Salvador, sobre la qual 
es bastí el convent de Sant Francesc, fundat el 1248, i traslladat 
extra muros els últims anys del segle XIV.

132 

A la pla9a del Corral se celebrava fira almenys des de 1371,

quan Pere III concedeix: llicencia per fer-ne des del 30 de no
vembre fins al 25 de desembre, eix:amplada el 1437 amb una 
altra de vuit dies el tercer diumenge de Resurrecció; fires va
riadíssimes on fins i tot hi havia comer9 d'esclaus. 

La pla9a del Corral o, a partir del segle XVI, pla9a de la Font, 
era l'espai més gran amb que comptava la Tarragona antiga, i 
tenia cabuda per a tots els habitants de la llavors migrada ciu
tat. D'aquesta manera, se'ns mostra coro el lloc més adequat i 
indiscutible per encabir una representació coro la que ens 
ocupa.133 

4.4.3.3.2. Ordenació d'un espai simbolic 

Hem vist abans (3.5.) coro l'espai escenic medieval es regia 
per una forta ordenació simbolica que provava de ser la imatge 
del món terrenal i supraterrenal. 

El lloc de les representacions medievals, dones, s'articulara 
i s'estructurara d'acord amb aquest ordre emblema.tic, oferint 
així un conjunt unitari, complet i sense fissures, susceptible 

· d'evocar la imatge medieval del cosmos: la terra al centre, sobre
d'ella la llum del cel, sota d'ella les tenebres de l'infern. Hem

131. SALVAT I BoVÉ, Joan: Op. cit., pp. 27-33.
132. El 1387, pero, encara el Consell de la Ciutat autoritzava els fran

ciscans a demanar almoina «per reparació o restauració del monestir». 
(AHT. Llibres d'Actes del Consell, 1387, f. 7.) (Cf. SALVAT I BoVÉ: Op. cit., 
p. 29.)

133. Tanmateix, tot fa pensar que el text en si fou escrit per repre
sentar dintre el temple, com els posteriors DAV i DAE, tot i que després,· 
circumstancialment, es muntés a la pla!,a del Corral. La mutilada rúbri
ca entre els vv. 609-610, sembla indicar aquest particular: « ... vagen-se-n 
[els actors] ...... [fragment mutilat] ...... església, cantant de dos en dos 
la cantinela davayl scrita ... » 

Ja hem vist, en comentar !'actual representació a l'església de la Selva 
del Camp, com les rúbriques esceniques poden perfectament emmotllar
se al marc arquitectural d'un temple. 
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vist també de quina manera es tradu'ia en un pla horitzontal 
aquest trinomi. Si agafem un espai escenic tipus -rectangular 
i horitzontal- degudament orientat en un eix longitudinal oest
est, obtindrem una escena dividida en tres grans zones de signi
ficació connotada (fig. 3). Designem l'espai núm. 1 «Infern» en 

oest 1 

nord 

2 

sud 

FIGURA 3. 

l. Infern. 2. Terra. 3. Cel

3 est 

el sentit de l'arrel de la paraula: «inferius» = dessota, espai sota 
la terra. El món de !'abisme i de la fosca. El inón del mal. El 
lloc dels morts (sota terra). L'espai núm. 2, al bell mig, és la 
Terra ferma sobre la qual es viu i es camina, i també la Terra pla
neta, centre de l'Univers pre-copernica. Generalment l'espai on es 
desenvolupen les accions en moviment del drama. L'espai núm. 3, 
en fi, és el Cel, el món superior (per aixo, generalment, és més 
o menys elevat de la línia de Terra-Infern, mitjan9ant un enta
rimat, o coHocat sobre els balcons i finestres d'una casa de l'en
torn, i sempre amb un accés d'escala). Físicament, el món de la
llum (la cúpula celest amb el sol i la lluna, que, de vegades, són
figurats en aquest espai); espiritualment el Paradís, el «Regne
del cel», habitatge de Déu, deis sants i deis angels.

Situats en un espai de pla9a pública, a punt de representar, 
caldra subdividir l' escena per encabir els diversos llocs de re
presentació. 

El lloc dels morts, i també el deis no batejats -els llimbs-, 
és marcat no només per la situació oest, al costat de l'Infern,134 

134. Així situava els llimbs Hubert Cailleau al seu esquema d'escenari
de la Passió de Valenciennes (1547). 
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sinó també pel nord, banda on, a !'interior del temple, se situava 
el faristol de l'Evangeli -llegit, en exorcista actitud, cara al. 
nord-, banda on se solia situar la pila baptismal (el baptisme 
com a pas deis llimbs a la vida en Crist). Tot plegat sembla 
insinuar !'evidencia d'assimilar el nord-oest al món sepulcral. 
I, així, emplacem l'ambit deis morts (en el drama que estudiem, 
el sepulcre de Maria a la vall de Josafat) a la banda septentrio
nal de l'occident. Tenim, dones, un subespai important a inclou
re en !'esquema d'escenari que hem esbossat. De la subdivisió 
en quedara una estructura en cinc ambits (fig. 4): l'infern / lloc 
deis morts i de la Tenebra / la Terra urbanitzada / la Terra 
natural / el Paradís. 

oest 1 2 

nord 

3 

sud 

FIGURA 4. 

4 5 

1. Infem. 2. Lloc dels morts i de la Tenebra. 3. Terra urbanitzada.
4. Terra natural. 5. Paradís.

est 

Aquest cop l'Infern designa, efectivament, la residencia deis 
angels diables. Habitualment, seguint !'esquema deis temples 
que tenien el seu accés principal pels peus (oest) amb el nartex 
i la porta de fac;ana, en aquesta banda hi havia la porta o el 
conducte d'accés al cohjunt escenic, més aviat pel sud-oest. 

L'espai de terra urbanitzada és la ciutat, o, simplement, el 
lloc on es drec;a una edificació aglutinadora (generalment tem
ple o palau). L'espai de terra no urbanitzat, aixo és, amb possibi
litat de vegetació, és un espai de transició al Paradís (moltes ve
gades un jardí, un verger o el mateix Paradís Terrenal). 

Finalment, el Paradís propiament dit, el lloc més ricament 
ornat de l'escenari, i possiblement -per la quantitat de perso
natges que ha d'encabir- el més gran. 
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4.4.3.3.3. Translació a l'ordre escenic del DAT 

Estructurat, dones, l'esquelet simbolic d'un rectangle esce
nic, provarem d'encabir i distribuir els llocs marcats pel text 
del DAT en el semblant rectangle de la pla9a del Corral. 

Cinc eren els llocs definits al text: l'Infern, el Paradís, la 
«barracha» deis jueus, el sepulcre i la casa de Maria (amb llit 
i · oratori).135 

La situació oest de l'Infern i est del Paradís són inqüestio
nables en l'escenari múltiple horitzontal: era una simbologia cla
ríssima i irreversible. El sepulcre de Maria acabem de demos
trar com el seu lloc simbolic dintre l'espai deis morts (oest) i 
�el fred (nord) ens mena a situar-lo, sense cap dubte, al nord
oest, al cóstat de l'Infern, tal com apareixia, d'altra banda, al pla 
escenic de la Passió de Frankfurt (1350) feta a la pla9a de 
Romer.136 A la tardana Passió de Lucerna (1583), el sepulcre es 
trasllada al sud-oest, sota la bastida que cobreix la font de la 
pla9a de Weinmarkt, on es fa la representació. Aquí, !'existencia 
d'una font pública, integrada a la representació, acostava a ella 
el lloc sepulcral: ja hem insinuat l'associació, dintre l'església, 
de les fonts baptismals i l'ambit sepulcral. Al drama litúrgic 
Officium Sepulchri seu Ressurrectionis de Tours (segle XII),, el 
sepulcre se situava simplement a l'oest, als peus de l'església.137 

La casa de la Verge era, d'entre els llocs que entren en joc 
al DAT, el més idoni ·per simbolitzar la terra -el centre de !'es
quema cosmic de la representació. Per aquest motiu l' empla
cem, amb tota seguretat, al bell mig de la banda sud de l'espai 
de representació, el lloc que en les Passions ocupa sempre el 
temple o el palau, precisament maximes expressions iconogra-

135. «En lo loch hon se fara aquesta representació sia ordonat ayxí
com se seguex: Primerament que-Is juheus facen .J.•. bella barracha hon 
estiguen. Item, Lucifer ab los altres diables facen .¡. loch que-y sia infern; 
e duguem-hi anclusa e mayls per 90 que facen gran brogit can hora sira. 
Item, sia ordonat ParaYs ab beles porpres e ab richs draps e bones odós, 
hon estigua Jesús ab angels e ab archangels e sent Joan Baptista e pa
triarches e profetes e vergens e d'altres mols sans. Item, sia feyta .J.• 
casa hon estigua Sancta Maria, en la qua! aga .J. bell lit tot encortinat de 
beles cortines, e davant la casa aga .J. bell horatori hon la Verge faga sa 
oració. Item, sia feyt en altre loch -I· bell sepulcre hon metran la Verge 
Maria can exira d'esta vida, e aquí aga unes belles vestidures blanques 
que vista sancta Maria can Jesucrist la resucitara e la se-n menara a Pa
rays» (Representació de l'Assumpció, rúbrica inicial). 

136. KONIGSON, Elie: Op. cit., p. 114.
137. Ibídem, p. 31.
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fiques de la Terra en !'escena medieval (fig. 5). Certs mapes es
quematics de l'Edat Mitjana que representaven la Terra, col·loca
ven les ciutats de Roma i Jerusalem al centre del món i banda 
per banda. Si pensem que la Verge residia a J erusalem en els 
últims anys de la seva vida, la relació simbolica central de la 
seva casa queda refor�ada. 

nord 

1
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2 4 6 1 

1 

1 

oest 1 8 1 9 est 
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3 5 7 
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FIGURA 5. Divisió escenica de la Representació de l'Assumpció a la 
pla9a del Corral de Tarragona ( 1388) 

l. Infern. 2. Sepulcre. 3. Jueus. 4. Espai de Terra. 5. Casa de Maria. 6. Espai de
Terra. 7. Espai de Terra. 8. Lloc deis angels. 9. Paradís. 10. Entrada

Situats, dones, sepulcre i casa de Maria, hom percep clara
ment que la «barracha» deis jueus ha d'ubicar-se entre ambdós. 
D'aquesta manera, vam inclinar-nos a disposar la Casa del Con
sell judaic al sud-oest. La confirmació la trobaríem, una vegada 
més, en les disposicions esceniques d'epoca que ens han per
viscut. El planol de la Passió de Lucerna, efectivament, empla�a 
la «Sinagoga» (temple deis jueus) al sud-oest. Així ho fa també 
la Passió de Frankfurt que marca «Synagoga et Judei» en aques
ta zona. Assenyalem, de passada, que en aquest espai entre la 
«Sinagoga» i el final del rectangle, tant a la pla�a de Romer com 
a la de Weinmarkt hi figura la porta d'accés a l'ambit de repre
sentació, coincidencia que -afegint encara !'entrada principal 
a les esglésies generalment per l' oest- ens duu a empla�ar-ne, 
així mateix, l'ingrés a l'espai escenic en la nostra pla�a del 
Corral. 

El text del DAT indica «.I. loch» -probablement fora del rec
tangle escenic- on s'apleguen tots els actors per comen�ar la 
representació i d'on iniciaran !'entrada, detalladament ordena-
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da, a escena que els menara, a cadascun, al seu lloc determinat. 
D'altra banda, queden per encabir els apostols (els dotze més 
Pau) , als quals no s'assigna cap lloc, pero que, a l'hora d'actuar, 
la rúbrica indica «vinguen los apostols per diverses parts e posen
se davant la porta de Sancta Maria», per tal de significar la varia
díssima i llunyana procedencia d'aquests. 

Per aquest motiu allotgem els apostols repartits en tres sub
espais i redossats a les vores respectives del centre-nord, el nord- · 
est i el sud-est,138 espais lliures d'on podran desplac;ar-se fins a la
casa de Maria. 

Finalment els espectadors es coHocarien al llarg d'ambdós la
terals del rectangle, en bancs, en llotges o sota uns poneos. No 
hi ha cap indicació sobre aixo.139 El que sí que esta documentat,
pero, és el podium o cadafal que es feien fer els consols de la 
mar de Tarragona per assistir a la representació: una estrada 
amb un ampit cobert d'un llene; de seda amb l'escut de la ciutat 
al mig 140 (fig. 6) .

Aquesta distribució, feta rigorosament sobre les bases docu
mentals existents i tenint en compte el simbolisme espacial del 
teatre a l'Edat Mitjana, és, potser, l'aportació més destacable 
que fem, amb el present treball, a l'estudi de l'espai escenic a 
casa nostra, diferint, radicalment, de les ordenacions que s'han 
publicat fins a la data de l'espai escenic del DAT. 

La distribució que en féu Julia Martínez,141 que col-loca els
llocs dramatics frontalment, un al costat de l'altre (barraca dels 
jueus - Infern - Paradís - casa de Maria - oratori - sepulcre ), resulta 
un esquema fora de tota consideració tant des del punt de vista 
d'ordenació espacial, com pel que fa a la decoració escenica, a la 
plastica escenografica i a la concepció medieval de l'espai tea
tral. No hi ha ni un lloc coHocat d'acord amb la logica de l'acció 
clarament assenyalada pel text, ni, encara menys, d'acord amb 
la jerarquia espacial deis llocs imperant en l'Edat Mitjana. 

138, Al sud-est s'instaHaven els apostols a la Passió de Frankfurt i a 
la de Lucerna. 

139. Vid. nota 129, p. 103. A Tortosa, en els espectacles a la pla� pú
blica, e1s espectadors estan en «coberti1ros» de fusta, tancats per alguna 
mena de barana que els impedís envair l'espai drama.tic. Cf. Stabliment 
dels jochs dels entrameses, 1439. Stabliments-8 (1430-1459), ff. 35v.-36v. 
AMT. 

140. MORERA LLAURADÓ: Op. cit., p. 926.
141. JULIA MARTÍNEZ, E.: Op, cit., p. 206.
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FIGURA 6. Distribució escenica de la Representació de l' Assumpció a 
la pla9a del Corral de Tar_ragona ( 1388) 

1'. Interior de l'Infem. 1. Espai d'Infem. 2. Sepulcre. 3'. Espai dels jueus. 3. Bar
raca dels jueus o Casa del Consell. 4. Espai de Terra. 5'. Oratori de Marta. 
5. Casa de Maria. 6. Espai de Terra. 7. Espai de Terra. 8. Escales del Paradís. 9. Pa
radís i tron celestial. 10. Entrada. 11. Públic. 12. Cadafal deis cónsols de la mar.

L' estudi escenic més rigorós de Shoemaker 142 no donava, pero, 
gaire més llum sobre l'organització escenica del DAT. Queia, 
com molts, en una concepció frontal de !'escena, situant els llocs 
sobre un eix horitzontal o semicircular davant !'espectador. L'or
denació de Shoemaker, pero, resultava bastant més logica: col
locava l'Infern i el Paradís a cada extrem de l' escena i la barraca 
dels jueus entre la casa de la Verge i el sepulcre; tanmateix en 
un ordre desvinculat de la simbolica medieval: Paradís - sepulcre -
barraca - casa Verge - Infern. 

4.4.3.3.4. Distribució de la decoració 

A través de les indicacions literals que el text ens proporciona, 
mirarem de configurar, almenys en esbós, l'escenografia dels cinc 
llocs marcats en la representació del DAT. 

142. SHOEMAKER, William Hutchinson: The multiple Stage in Spain
during the XVth and XVIth Centuries. Princenton, 1935. Uti1itzem la ver
sió castellana Los escenarios múltiples en el teatro español de los si
glos XV y XVI, publicada a «Estudios Escénicos», II (1957), pp. 1-154. 
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FIGURA 6. Distribució escenica de la Representació de l'Assumpció a 
la pla9a del Corral de Tar_ragona ( 1388) 

1' Interior de l'Infem. l. Espai d'Infem. 2. Sepulcre. 3'. Esp�i deis J1�eus. 3. B�r
r�ca deis jueus o Casa del Consell. 4. Espai de Terra. 5 . Oraton df: Mana. 
s. Casa de Maria. 6. Espai de Terra. 7. Espai de Terra. 8. Escales �el Parad1s. 9. Pa
radís ¡ tron celestial. 10. Entrada. 11. Públic. 12. Cadafal deis consols de la mar,

L'estudi escenic més rigorós de Shoemaker 142 no donava, pe�o,
gaire més llum sobre l'organització escenica del DAT. Quern, 
com molts, en una concepció frontal de !'escena, situant els ll?cs
sobre un eix horitzontal o semicircular davant !'espectador. L or
denació de Shoemaker, pero, resultava bastant més logica: col
locava l'Infern i el Paradís a cada extrem de l' escena i la ba�raca
dels jueus entre la casa de la Verge i el sepulcre; tanmate1x en 
un ordre desvinculat de la simbolica medieval: Paradís - sepulcre -
barraca - casa Verge - Infern. 

4.4.3.3.4. Distribució de la decoració 

A través de les indicacions literals que el text ens proporciona, 
mirarem de configurar, almenys en esbós, l'escenografia dels cinc 
llocs marcats en la representació del DAT. 

142. SHOEMAKER, William Hutchinson: The multiple S��ge in Spain
during the XVth and XVIth Centuries. Princenton, 1935. Ut�itzem la ver
sió castellana Los escenarios múltiples en el teatro espanol de los si
glos XV y XVI, publicada a «Estudios Escénicos», II (1957), pp. 1-154.
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Les precises rúbriques assenyalen, en comen9ar, els elements_ 
d' escenografia que han de figurar en l' espectacle. Almenys en 
dos casos, són els mateixos actors els encarregats de bastir els 
seus respectius llocs en la representació,143 referencia que ens 
sembla prou insolita car, si fem cas de la literalitat de les indi
cacions, els que acte seguit han d'actuar, preparen !'escena. No 
tenim altres notícies semblants que ens puguin permetre d'aven
turar-ne una generalització. Es coincideix en la idea que la de
coració escenica medieval es troba muntada i a la vista del pú
blic abans de comen9ar l'acció. 

El text aHudeix explícitament a la construcció de l'Infern, si 
bé la identificació amb que s'assenyala no ens fa pressuposar 
la decoració típica d'aquest lloc escenic. Una cosa, pero, queda 
clara en la lectura de !'escena infernal: el lloc d'infern conté dos 
espais, un d'exterior, on s'esdevé l'acció dialogada, i un d'interior, 
on es «meten» als diables desobedients, on es fa «molt brogit» 
i on s'amaguen tots els dimonis quan arriba Jesús. Aquest espai 
interior és, possiblement, el que mana bastir el text. No resulta 
forassenyat, dones, imaginar que !'entrada d'aquest espai intern' 
vagi figurada per la típica boca draconiana, anomenada, a Fran-
9a, «Musell d'Hellequin»,144 que, mitjan9ant una cortina o giny 
tecnic, fa d'accés a !'interior infernal.145 El que resulta més agosa
rat és aventurar la realitat física de l'espai interior: ¿era una 
mena de torre com a la miniatura de Valenciennes? ¿Era efecti
vament un espai tancat? Aixo significaría que, almenys vuit per
sonatges, cinc diables amb nom i tres o quatre de comparsa, hau
rien de romandre dintre d'aquest dos fins al final de la jornada, 
excés no habitual en !'escena- medieval on tot es fa .a la vista i 
tot es mostra a !'espectador. Pensem que, efectivament, rera la 
boca del Leviatan hi havia un espai més o menys cobert on s'em
pla9aven els elements d' efectes especials i per on desapareixien 
els diables castigats. Ara bé, amb una obertura pel darrera -al 
nostre parer- per tal que, una vegada acabada !'escena de la 

143. « ... que-Is juheus facen .¡a. bella barracha ... Lucifer ab los altres
diables facen .¡. loch que-y sia infern» (DAT, rúb. inicial). 

144. «Museau d'Hellequin» que derivaría, per corrupció, en «manteau
d'Arlequin» (fent referencia a la cortina o porta amb giny de la boca), 
tal i com s'anomenen encara els bastidors mobils de les escenes actuals. 
Cf. Co HEN, Gustave: Un terme de scénologie médiévale et moderne. Cha
pe d'Hellequin. Manteau d'Arlequin. A «Mélanges Hoepffner». Strasbourg, 
1949, pp. 113-115.

145. Llucifer diu ben ciar que, complida la seva missió (rapte de Ma
ria), «tancarem tantost la porta» (DAT, v. 229). 
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cija~le,i;i.~/ ,el~, -,~ctpr,rs(?JfHSSip(J- s;'.ezµpfaç~~~Í,:g., ~ ,IÏ,l.~~ts, i\l .. cos-t~t 
oest d~: f ~spai de ·reptèsrntacJó~ o;- sfu;ipl~µieht,'';q~e,tal: 0bèrtura 
ja, q~edés fora d'escena. , '· . 

D'altra: banda, els habituals inferns medievals acòstumaven:. a , 
ser d'obra perquè al seu dedintrê s'hi solia fer foc. Aquí les rúbri-, 
ques nò detallen aquest particular; si bé Llucifer al·ludeix a una :.· 
fogata on ordena posar-hi Beemot; 146 al·lusió, al nostre entendre, 
suficient per definir la d'altra banda habitual presència de l'ele
ment igni en l'Infern del DAT. · 

Les acotacions del drama pressuposen la construcció del Pa
radís · i només disposen de la seva «ordenació» amb tota mena 
d'exçel·lències escenogràfiques: «Item, sia ordonat Parays ab be
les porpres e ab rics draps e bones odós.»147 No se'ns precisa cap 
estructura, si bé ens dóna idea d'un espai ben ampli, capaç d'allot
j~r la multitud d'actors que representen la cohort celestial. L'ha
bitualitat de les representacions del lloc «Paradís» i l'homogeneï
tat de l'esquema base són, segurament, el motiu d'aquesta par
quedat d'indicacions. 

Al llarg del text, però, se'ns suggereix, tangencialment, l'exis
tència de certs elements que ens ajuden a definir aquest espai: 
en primer lloc, l'escala d'accés,143 que ens confirma un ja sospitat 
«Paradís» ~lçat sobre el nivell de terra,149 l'únic lloc, doncs, del 
DAT emplaçat damunt d'un cadafal de fusta, la forma del qual 
p9dem imaginar en comparació amb els cels horitzontals fran
-cesos. En no tenir cap referència sobre l'entom urbà en aquesta 
barida est, no podem aventurar la hipòtesi de l'altre tipus habi- ï 
tual de Paradís: l'emplaçat sobre un balcó o una bastida entre 
les finestres d'una casa, i amb accés, igualment, d'escalinata. 

, El text expressa també, d'una manera o altra, l'existència 
d 'uns seients on es col·loquen Jesús, Maria i, segurament, Joan 
Baptista.150 Ell estaria en un tron central, al seient de la seva dre-

146. «Metets-lo en lo foch ardent» (DAT, v. 220). 
147. DAT, rúbrica inicial. 
148. «Veus la escala que-s aparellada / al cel, de terra que pujar-i 

pusquen / hòmens e dones ... » (DAT, vv. 517-519). 
· 149. Dos cops s'expressa clarament aquest desnivell terra-Paradís: un 

quan · Jesús decideix baixar a la terra per tal d'endur-se la seva Mare: 
«D!!,vallem lo cors honrar/ de la Verge mare mia» (DAT, vv. 471-472). L'al
tre quan Jesús, davant el sepulcre, commina Maria per pujar al cel: 
«Amiga mia, sus d'aquí / e puja-te-n en cel ab mi» (DAT, vv. 505-506). 

150. Quan Jesús baixa a recollir l'ànima de la Verge diu «Vine amiga · 
molt plasent, / elegida eternalment. / En ma cadira-t vull posar ... » (DAT, 
vv. 319-321). En arribar al Paradís, Jesús «ab corona, posa-la-s a la sua .'. 
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ta- rp0saria,• la. Ve:isge, al de J'es'(ij_ue.Fra possfülement. �. Baptista,· 
car aquest nom és otat a:l pri,no'i'pj'> -i Ja, cap: v�ga�:,t:ríés·;. : e.nt.re 
tots: .els,: a}tres .sants, ,pat,ip,:S..rquesí..it. p.rofete.s qwe·• :rQmaJ].�n:. a:n1>: 
nim_sP1

. Tot. 'aixo � ornat. de: la·· manera ,m�s\ tctJ.rada,· anib- riques· 
robes. qé: I?o;rp;ri:t. ' . . _ , ' · .. , , ' ,, · , ·, · , •· . . . , _ . -· 

\ • • - ,,1 • � • •' , \ •• • • �. ,_ �eg:im. 1 a l'esbef,s un· element habitual en· aquests paradisos;-._. 
la figuraéio <leí cel, que, generalment, es représenta per un:cerde 
rera els seients de Jesús i comparsa, fet amb llen�ols i fulls· ;ciei 
paper pintat.152 

. ·,
1 

Cap detall escenografic se'ns aporta per imaginar la «barra-: 
cha» deis jueus, que, simplement, és «bella» i ha de semplar una\
«Casa de1 Conseyl». Figurarem, dones, i només a nivell estricta:" 
ment indicatiu, una estructura de casa escenica (sense enyat}s);� 

.., aixo és, un esquelet de fusta amb ares de ferradura (seghínt l'.a¾� ,, 
cuació de la Sinagoga toledana), sota la qual . erripla�arem · un:, 
banc on s'asseuran els jueus, un d'ells, el cridador, amb' trompe�· 
ta per convocar !'Aljama a l'ordre del rabí.153 Els jueus, seg9,ns 
se'ns assenyala, porten armes amb. que intentaran atacar ·la .Go<· 
mitiva del sepeli de Maria,154 si bé en cap moment es refe:retj.c�;-: 
quin tipus d'estris beHics havien d'ostentar. •. · , 

El text es mostra generós en detalls amb l' espai de · Mariat 
on es basteix una casa amb un llit encortinat dintre i un ora,tóci 
fora: «Item, sia feyta .P. casa on estigua Sancta Maria, ,eri la 
qual aga -.I. bell llit tot encortinat de beles cortines, e dayant: 
la casa aga .I. bell horatori hon la Verge fa�a sa oració.» 

Per a l' estructura de la casa establim també un senzill esqqe;, 
let de fusta compost d'unes columnetes que suporten una lieuge� 

, 
� ' 1 

part dreta»· (DAT, rúb., entre vv. 358-359), així ho fara també quan la pugi 
en COS·Í anima: '«pos-la Jesús a la dreta part» (DAT, rúb, entre VV. 540-541).;' 

151. «[Paradís] on estigua Jesús ab angels e ab archangels' e sent J<?han· ..
Babtista e patriarches e profetes e vergens e d'altres mols sans>? (DA'J;',•; 
rúbrica inicial). 

152. En el Misteri d'Adam i Eva que trobem documentat a Tortosa·
( 1448) (amb «Paradís» també a la pla9a pública) s'hi despenen 3 sous i _4. 
diners en «4 mans de paper» ( 100 fulls) per fer «lo cel», i 10· sous ,eh 
«2 lansols» per cobrir-lo, i altres diverses despeses en colors ( «blanquet»;; 
«atzerquo», «vermelló» o «flor de pastel») per pintar-lo. Cf. MAssIP; J! 
Francesc: Notes de teatre a Tortosa. I - L'espectacle medieval. «Ebre:Jn-
formes», núm. 174-182. Tortosa, VI/VIl-1981. ' . ' · 

153. «Don Caravida toch la trompeta» (DAT, rúb. entre vv.. 4-5). • '
154. « .. .los jueus fayen apares que dormen, e estiguen tots ab sés}

armes» (;rúb. entre els vv. 430 i 431), i, més avant «prenent les armes e díent: 
-Armes, armes, desastruchs!» (v. 431).

113 
8. 



ra coberta. Dintre, el Hit, situat a l'est, no separat amb cortines 
del restant de la casa -com interpreta Shoemaker- sinó un Hit 
alt de barrots que sostenen unes cortines cobertores. Aquest Hit, 
pero, en un moment donat esdevé feretre, cosa que indica la 
independencia entre la carcassa de barrots que sosté les cortines 
i el catre que s'allotja al seu interior, probablement amb unes 
barres o brac;os, a mode de peanya processional, per transportar
lo. Davant la casa no hi havia una «capella annexa» com creu 
Shoemaker, massa complicat de fer, sinó simplement el típic 
oratori medieval: un faristol per posar el llibre, uns coixins als 
peus per agenollar-se, i, a tot estirar, un seient al davant. No 
cal res més per significar l'«oratori» que pot ser tan «bell» com 
calgui.155 

Quant a la porta d'accés a la casa de Maria, uns cortinatges 
recollits sobre les columnetes, basten per indicar-la, sense neces
sitat d'enrevessar-ho amb un element real de porta practicable 
com creu Shoemaker. Aquesta és la nostra opinió reforc;ada pel 
sintetisme escenic medieval, que sempre tendeix al resum i al 
símbol. De tota manera, no podem més que moure'ns en el camp 
del suposit. 

Finalment, encara s'assenyala un altre lloc on s'ubicara. «.l. 
bell sepulcre hon metran la Verge Maria can exira d'esta vida, e 
aquí aga unes belles vestidures blanques que vista Sancta Ma
ria can Jesucrist la ressucitara e la se.n menara a parays.» Hem 
vist com la tradició iconografica del sepulcre sagrat cristia no se
gueix la forma de túmul habitual a Occident, sinó la d'hipogeu, 
aixo és, excavat a la roca, perpetuant així la tipologia del Sant 
Sepulcre de Jerusalem. D'aquesta manera, dones, en el sepulcre 
de la Verge, cal pensar en una estructura vertical, potser en for
ma trapezoi'dal (emulant una muntanya), amb una porta o corti
na estesa, i amb un espai interior suficient per encabir a !'ac
tor-Maria, que, un cop dintre, s'haura de canviar els vestits per 
apareixer de blanc en el moment de la «resurrecció». Aixo evita 
qualsevol lloc sota !'escena (impossible si no hi ha un cadafal ele
vat que a DAT en cap moment sembla existir), que comportaria 
el sepulcre de túmul horitzontal que insinua Shoemaker. 

155. Moltes obres pictoriques d'epoca (sobretot «Anunciacions») excel
leixen per la riquesa de l'«oratori», amb tota mena de detalls, i adhuc amb 
llum artificial d'espelma articulada a manera de «flexo» modern. A !'Auto 
de la Assumption de Nuestra Señora, núm. LXII, publicat per RoUANET (Op. 
cit., vol. IV (VIII), pp. 19-33), Maria apareix, efectivament, «de rodillas, re
fando en un atril». 
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No sabem fins a quin punt l'acotació «posat aquí lo cors esti
guen [els apostols] asseguts entorn del sepulcre, esperant Jesu� 
christ»156 indica !'existencia d'alguna mena de seients (en tot cas 
bancs) a l'entorn de la sepultura (fig. 7). 

FIGURA 7. Distribució dels personatges per ordre d' entrada a escena 

O. Accés general deis actors. 1. Diables. 2. Jueus. 3. Jesús i cohort celestial.
4. Apostolat. 5. Maria i donzelles

4.4.3.3.5. Efectes especials, vestuari i atrezzo

El text assenyala un seguit d'efectes especials agrupats en dos 
tipus: sorolls i olors; a la vegada referits a dues realitats: l'In
fern i el Paradís. 

Els sorolls diabolics són fets amb «anclusa e mayls», dintre la 
part no visible de l'Infern. Sorolls metaHics, inharmonics i feixucs. 
Sorolls estridents i fatigants. S'utilitzen per evocar una allisada 
(castigs als diables desobedients)157 i per cloure !'escena de l'In
fern en fracassar !'empresa demoníaca.158

Els sorolls paradisíacs es fan amb «esclafidós e corredqs». 
Esclafidors són les castanyoles, instrument musical de percussió. 

156. DAT, rúbrica entre vv. 470.471.
157. « .•• fac;en molt brogit quax qui-1 bat» (DAT, rúb. entre vv. 199-200).
158. «E puys, los diables amaguen-se•n en Infem, fen gran brugit»

(DAT, rúb. entre vv. 239-240). 
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Els «�orredors» intuim· qµe; es·,referebc: a· algun tipus, de, foc foUet 
(els ct;>ets·que corren per'terra):·Ambd6$són,festius i:alegres; lleu--. 
geJ.<$, i,!en· el cas de les castanyétes, rítmic.- s�11sa en lel· retoro de. 
l'ártgel' al Paradís.159, Al DAV cada sortida o ·entrada d'algú (amb 
maquines aeries) al cel, ve-marcada pels «trons», i a DAE pels· 
coets, campanes i refilar de l' orgue. · 

Aquí se cita un conjunt instrumental de cordes, que toquen·· 
personatges celestials, a l'inici de l'ob;ra.1ro :E'.s bastant probable1 • 

que aquest conjunt no romangués inactiu durant la representa
ció, .ans al contrari, celebrés musicalment les solemníssimes en- • 
trades i sortides del Paradís que fa la cohort celestial, acompa-.. • 
nyant-la en els seus llargs himnes. 

L'altre tipus d'efectes especials va referit a «olors»: «bones 
odós» per al Paradís, aixo és, d'alguna manera perfumat, bé d'an-
tuvi, bé durant la representació. Olor de «sofre molt pudent» 
a· l'Infern, produida per cremació del sofre a la foguera que de
via haver-hi al seu interior.161 Novament la dicotomia bé i mal es 
veu transmesa fins i tot en els aromes que expeHeixen els res- . 
pectius llocs escenics Paradís i Infern (aromes agradables en el 
primer, desagradables en el segon). 

Del vestuari poca cosa se'ns indica. Hem vist com el Consell 
Municipal tarragoní deliberava ajudar pecuniariament la repre- 1 
sentació amb 20 florins, i, a més a més, deixant-los «alguns ar- · 
neses» (guarniments generalment referits al cavaller armat, pero ' 
que pot designar simplement conjunt d'abillament). 

Altres diversos elements es referencien al DAT com a organs 
definidors: la palma que l'angel lliurara a la Verge i que després :
portara Joan encap9alant el feretre, o bé els mateixos signes ,i 
d'identificació deis apostols. 

4.4.3.4. Acció dramatica

L'acció dramatica en el teatre medieval es caracteritza per la 
seva solemnitat deis moviments, si bé no defuig escenes · agils, 

159. «Item, sia ordonat que . quan l'angel aura duyta la palma a la ;
Verge Maria, can se-n tornara a paraYs, que sia feyt brogit ab esclafidós:
e corredós envés parais» (DAT, rúbrica inicial). . 

'

160. « ••• toquant ab estruments de corda davant...» (DAT, rúbrica ini-
cial). : · 

161. «Metets-lo en lo foch ardent / bon aja sofre molt pudent» (DAJ','·
VV. 220.221).
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que, generalment,. van a ea.Free dcls. clemen'lls. ne$�iu� ridiculit� 
z.ats. Recordem; que, en l'escena.roediev•al,, al mal se- h dóna. un 
tractament-. comic, i a. penes se'l CQn1bat. D'aquesta> manera'.�) 
DAT integra dués escenes -qompletalllent estl'.any�s a;. la:- solémni� 
tat .. del:drama, com a:ccmtrapunt vertebrador i com·a· ballla dia
lectica't que· c:Jinaniitza, f contrasta el discurs uniforme de l'obra. 
Evidentment utilitza diables i jueus per assolir l'efectie. · · l 

D'altra banda, una característica molt propia de .J.a 'dnpna
tica medieval és la simultane'itat: el conjunt escenic esta a la vis-· 
ta de l' espectador des del comenc;ament. L' escena és un tot �"' 

, monic i I' espectador , seguira l' acció a través .dels actors que"·es. . 
mouen i parlen. Perque tots els actors 'estan en escena' támbé: 
des d'un principi, cadascú al seu lloc, esperant el seu tom. És· .. : 
ciar que poden haver-hi canvis (una cortina correguda que .s'obre ' .. 
i deixa veure un interior, canvi de significació d'un lloc pet .sim-. 
ples additaments simbolics, la desaparició d'alguns actors, itdhuc·; 
l'aparició d'altres d'alguna manera encoberts, etc.), pero el priri.-· · 
cipi sincronic és !'habitual en la decoració medieval. De vegades]a.: 
simultanei'tat arribava fins i tot a l'acció, que podia presentar-se'.. 
en dos o més llocs alhora. Tot plegat, ens indica la concepció .de, 
l' espai escenic medieval com un tot indissociable, en el quá:Lel' 
moviment dels actors juga amb el temps del seu recorregut per· 
donar idea de grans distancies entre els llocs, tan proxims:en. 
l'escena. Moviment que es desenvolupa vers els quatre · purtts. 
cardinals i vers el centre, confluint el gros de l'acdó al bell_ mig'

• de la plac;a. · · · '. 
Cal assenyalar, d'altra banda, que el director d'escena nd aban� 

dona un sol moment l'espai de representació i fa indicacions, 
quan, cal, als interprets, els apunta si ho nece�siten i dirigeµé i el 
cant. Així ho veiem representat a l'aHudida miniatura de Jean 
Fouquet (martiri de santa· ApoHínia), on el director, amb una 
llarga vestidura i cofat amb un capell, duu a una ma un·. gros 
llibre amb el text i la música, i a l'altra una batuta que va .inar
cant l'actuació. Fins no fa gaire, el mestre de capella d'Elx feia el 
mateix en la representació del Misteri. El noucentisme d'Oséar 
Espla («reconstructor» de la- festa) considera de molt mal gm;t 
aquesta intervenció i en forc;a la supressió. Tanmateix, encara · 
avui, un deis apostols iHicitans, dissimuladament, dirigeix el cant� 
quan és coral. 
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4.4.4. EL DRAMA AsSUMPCIONISTA DE VALENCIA (DAV) 

4.4.4.1. El text

4.4.4.1.1. Edicions, estudis i datació 

El manuscrit que contenía aquest fragmentat drama assump
cionista pertanyia al bibliofil valencia Salvador Sastre. Anava 
curosament enquadernat en pergamí i contenía catorze fulls de 
viteHa en octau, sense foliar, on, amb lletra gotica del segle xv i 
capitals ramejades, anava escrit el DAV. 

Així ens el descriuen els qui el van veure a la Biblioteca 
del senyor Sastre, la qual va passar a l'Arxiu Municipal de Va
lencia. Tanmateix, i malgrat les insistents recerques dutes a ter
me en aquest sentit per Julia Martínez, Sanchis Guarner i els 
arxivers Salvador Carreres i Josep Martínez Ortiz, el manuscrit 
en qüestió no ha reaparegut entre el fons de la CoHecció Sastre 
custodiat a l'Arxiu valencia. 
, Sortosament, pero, Ruiz de Lihory, baró d'Alcahalí, tingué el 

feli9 encert de publicar-ne una transcripció molt digna,162 que San
chis Guarner milloraria salvant certs errors filologics evidents 
i explanant les abreviatures que el baró d'Alcahalí deixa sense 
resoldre.163 

Per l'estat de la llengua en que esta redactat, el drama sembla 
escrit en les primeres decades del segle xv. Hom ha relacionat 
aquest text amb la notícia de !'editor i dramaturg Joan Timone
da (1518/20-1583), que documentava l'inici de la festa de l'As
sumpció dintre la catedral de Valencia el 1416,164 data que alguns 
han recollit com si fos la de l'inici de la representació assump
cionista que ens ocupa.165 Pere Bohigas, fins i tot, considera que 

162. Ru1z DE LIH0RY, José: La música en Valencia. Diccionario bio
gráfico y crítico. Valencia, 1903. (Transcrit a les pp. 84-91.) 

163. SANCHIS GuARNER, Manuel: El Misteri Assumpcionista de la Cate,.
dral de Valencia. «BRABLB», XXXII (1967�8), pp. 97-112. 

164. «En el año de mil y quatrocientos y dieziséys a quinze de agos
to, se comen�ó a hazer fiesta de la triumphante Assumpción de Nuestra 
Señora en la seo de Valencia. Y por ser et primer año que fué en sábbado, 
mandaron que hiziessen fiesta tres días arreo.» (Juan Timoneda: Memo
ria Valentina. Valencia, 1569.) Observem que parla només de «fiesta» i en 
cap moment de representació dramatica. Cf. MERIMÉB, Henri: L'art dra
matique a Valencia, p. 8. Toulouse, 1913. Merimée posa en dubte aquesta 
data per a DAV, pero Sanchis Guamer la dóna com a bona. 

165. SANCHIS GUARNER: Art. cit., p. 97.

118 



4.4.4. EL DRAMA AsSUMPCIONISTA DE VALENCIA (DAV) 

4.4.4.1. El text 

4.4.4.1.1. Edicions, estudis i datació 

El manuscrit que contenia aquest fragmentat drama assump
cionista pertanyia al bibliofil valencia Salvador Sastre. Anava 
curosament enquadernat en pergamí i contenia catorze fulls de 
viteHa en octau, sense foliar, on., amb lletra gotica del segle xv i 
capitals ramejades, anava escrit el DAV. 

Així ens el 'descriuen els ·qui el van veure a la Biblioteca 
del senyor Sastre, la qual va passar a l' Arxiu Municipal de Va
Umcia. Tanmateix, i malgrat les insistents recerques dutes a ter
me en aquest sentit per Julia Martínez, Sanchis Guarner i els 
arxivers Salvador Carreres i J osep Martínez Ortiz, el manuscrit 
en qüestió no ha reaparegut entre el fons de la CoHecció Sastre 
custodiat a l'Arxiu valencia. 
. Sortosament, pero, Ruiz de Lihory, baró d'Alcahalí, tingué el 

feli9 encert de publicar-ne una transcripció molt digna,162 que San
chis Guarner milloraria salvant certs errors filologics evidents 
i explanant les abreviatures que el baró d'Alcahalí deixa sense 
resoldre.163 

Per l'estat de la llengua en que esta redactat, el drama sembla 
escrit en les primeres decades del segle xv. Hom ha relacionat 
aquest text amb la notícia de l' editor i dramaturg Joan Timone
da (1518/20..1583), que documentava l'inici de la festa de l'As
sumpció dintre la catedral de Valencia el 1416,164 data que alguns 
han recollit com si fos la de l'inici de la representació assump
cionista que ens ocupa.165 Pere Bohigas, fins i tot, considera que

162. RuIZ DE LIH0RY, José: La música en Valencia. Diccionario bio
gráfico y crítico. Valencia, 1903. (Transcrit a les pp. 84-91.) 

163. SANCHIS GuARNER, Manuel: El Misteri Assumpcionista de la Cate,.
dral de Valencia. «BRABLB», XXXII (1967-68), pp. 97-112. 

164. «En el año de mil y quatrocientos y dieziséys a quinze de agos
to, se comen9ó a hazer fiesta de la triumphante Assumpción de Nuestra 
Señora en la seo de Valencia. Y por ser et primer año que fué en sábbado, 
mandaron que hiziessen fiesta tres días arreo.» (Juan Timoneda: Memo
ria Valentina. Valencia, 1569.) Observem que parla només de «fiesta» i en 
cap moment de representació dramatica. Cf. MERIMÉB, Henri: L'art dra
matique a Valencia, p. 8. Toulouse, 1913. Merimée posa en dubte aquesta 
data per a DAV, pero Sanchis Guarner la dóna com a bona. 

165. SANCHIS GUARNER: Art. cit., p. 97.
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és copia d'un text anterior.1
(,6 Josep Romeu i Figueras, pero, data

aquest drama als «volts de 1425»,167 basant-se, no només en l'estat
de la llengua, sinó, sobretot, en la terminologia de «misteri» que 
s'utilitza en la primera rúbrica.168 

4.4.4.1.2. Entitat literaria 

Estat fragmentari 

Els 219 :versos que ens n'han perviscut són només una quarta 
part, si no menys, del que fou el Drama Assumpcionista de Va
lencia, corresponent únicament al text de Maria. 

Pensem que el paper de la Verge comporta a DAV 167 versos 
(els altres 52 són els inicials de la resta deis personatges que 
atenyen la xifra de quasi seixanta actors). Si tenim en compte 
que a DAT (amb també uns seixanta personatges) Maria recita 
92 versos, mentre que la resta d'actors, 583 -aixo és, una pro
porció d'l/6-, i a DAE (amb 58 personatges) Maria canta 48 ver
sos i la resta, 210 -aixo és, una proporció d'l/4--, podem esta
blir una hipotetica proporció d'l/5 per a DAV, amb la qual re
sultarien 835 versos per a la pe9a completa, és a dir, el drama 
assumpcionista catala més extens. La riquesa de les acotacions 
esceniques ja ens ho feien sospitar. 

Estat fragmentad que li prové de la seva naturalesa de text 
per a representar. Es tracta, coro hem vist, del llibret de l'actor 
que havia de representar la Mare de Déu, i cadascú devia tenir el 
seu, que no ens han perviscut. No interessava, dones, l'obra se
guida per a ser llegida, sinó l'obra repartida en els seus rols a 
cada actor, per a ser representada. 

La solemnitat del DAV arribava fins i tot al detall d'assaig 

. , 166., Bo �IGAS, P:re: No tes sobre l' antic teatre catala. Dins de Aporta
czo a l estudi de la literatura catalana, pp. 320-348. Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, 1982. 

167. R0MBU I FIGUERAS, Josep: Teatre de l'Assumpció. Diccionari de la
Literatura Catalana (1979), p. 59. 

168. « ... E quant sera hora de comen9ar lo misteri ... » El mot «miste
ri», d'origen frances, sembla que no passa a l'ambit de la cultura catalana 
�X?- dates �teriors a 1425. Cf. ROMBU I FIGUERAS, J.: El teatre assumpcio
nista medieval als Paisos Catalans, Ponencia llegida al Simposi d'Historia 
del Teatre sobre l'Edat Mitjana i el Renaixement. Sitges, 13 i 14-X-1983. 
A_ Fran9a el terme «mystere» aplicat a una representació dramatica aparei
xia entorn de 1374. Cf. HESs, Rainer: El drama religioso románico como co
media religiosa y profana. Madrid. Gr�dos, 1976, p. 13. 
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actoral: Q,ile, :t:ada, a�tor tingués; el- .seú, papet' esG•rit,·sobre pergamí 
t.amb,capitals:,omades era. un Luxé.moltconsonant amb la_;fastuo
sitat: de. la Valencia•del segle xv.-.

t7alor poetic · 

Malgrat la naturalesa essencialment escenica _del text del DA v,: 
és sorprenent el seu nivell literari, la seva qualitat poetica, su- . ' 
perior a DAT i molt per damunt del deteriorat DAE. 

D'.altra banda, aquest nivell poetic no és estrany en una Valen-_ 
cia que aquell segle xv duria la nostra literatura a la seva maxi
ma. esplendor, en l'anomenat Segle d'Or de les Lletres Catalanes, 
entetat per un Jordi de Sant Jordi (t 1424), continuat per Ausias. 
March (1397-1459) i el seu cunyat Joanot Martorell (1413/15-1468)· · 
i clos per Jaume Roig (t 1478) i Roís de Corella (1433/43-1497). 

Els versos de DAV són acuradament construi:ts, amb certs ar
caismes que fan pensar Pere Bohigas 169 en un text més antic en
cara, del qual aquest seria copia. Conté, a més a més, com és . 
habitual en !'epoca, bastants proven<;alismes.170 

Quant a la versificació només podem referenciar la del pa
per de Maria; que utilitza sistematicament el decasíHab amb ce
sura a la quarta, en diverses combinacions estrofiques ('abab', 
'abbacddc', i, sobretot, les sextines 'aabaab' i 'aabbcc') i l'octosíl- - · 
lab en estrofes de set versos monorims (aaaaaaa). Quant als altres, 
personatges, i guiats només pels versos inicials, veiem com l�s · 
donzelles empren l'octosíHab (probablement apariats en noves 
rimades), utilitzat també per Jesús i els apostols. El decasíHab 
apareix també en boca deis angels, prínceps i apostols. En boca 
del poble apareix algun que altre hexasíHab i heptasíHab, pero 
sohunent amb els versos inicials no podem aportar cap detall . · . 
formal més, ni estrofic ni de composició. 

Alguns d'aquests versos inicials ens remeten a can<;ons má-; 
rials del segle XIV, segons data críticament Aramon i Serra,171 així• 
«Palays de Déu alt e maravellós», «Clau de David, sement de 

169. BOHIGAS, Pere: Op. cit., p. 339.
170. SANCHIS GUARNER (art. cit., p. 98) n'assenyala en noms coro chant, · ·.

gaug, enclaus, lausós, jausent, mayre, palays, uymay,· nombrosos noms en· 
singular amb la· desinencia -s; la desinencia de la 2a. persona del plural 
de la la. conjugació quasi generalment en -ats, usual fins al segle xv, i al
gun cas de la desinencia -au (vv. 41-42, 44-45, que semblen condicionats -!' 

per la rima). 
171. Augats, seyós qui credets Déu lo Payre, edició crítica. Hispa71ic,

Studies in Honour of l. González-Llubera, pp. 11-40. Oxford, 1959. : · · 
< / , 

• 
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ioaohim»; «Vexell sagrat, solell. de resplan:dor� .•. « Verge q,tJ.e ;ft>s 
dé totes la pus1 digna», «Oastells' endaqs de tanqua. virginal>>, 
«Gaug�sfa, ab ,vós, impe�� .. Reyna•»,,, «Ma�es, de, Déu. qu;ets de gta .. 
cia plená.»,·. «Cá.stells',de f�; :S�1fts' d�ls' p,eca�ós»� �f'onts .de1,vir.
tuts ,a. _quics tany· .. exceHénca», '«Splell ·deI···món,. Emperadriu� .• 
«Flors virginals», «O vera Jum deis cristians>r,. «Amperayrits ab 
vera, conexenga», «Libre d'amor de gran saber», «Senyor1:1, flum
exceHent riu», «Mare de Déu, esteHa radiant», etc. . � 

. 
Altr�s himnes, com passava a DAT, són inspirats en:l'emocio

nat Cantic deis Cantics bíblic, í mantenen l'erotisme encobert ·de 
la cangó. d'amor provengal.172 

· • 

4.4.4.2. · Les acotacions musicals 

També DAV, com DAT,,va cantat en gran part del text, itam: .. i 
poc crea música nova, sinó que remet a tonades conegudes per: 
totho�. Aquí, pero, i a diferencia del rigodsme litúrgic de DAT�. 
un text tan pregonament religiós era, cantat amb mó.sica profa-'. 
na: les cangons trobadoresques d'amor i de la vida quotidiana\ 
(en catala i en provenga!), no només per ésser ben conegudes• 
de tothom i per gaudir del gust popular, sinó també. per no estar-: 
tan llunyanes musicalment de l' emoció que pretenia el drama as .. ·: 
sumpci9nista. Si escoltem «Can vei la lauzeta mover» de Bernat . ·' 
de Ventadorn, no desdiu gens en acoblar-la al cant de les, don� 
zelles «Senyora, tot nostre· voler» --com marca la rúbrica.,:__�- ni 
en la tonica general del drama religiós. . .

r 

Aquesta original manera de procedir -i més. en un �drama · 
dins l' església- responia a una decidida i fervent voluntat popu_. 

lista per part de !'autor i els organitzadors de l'espectacle. , �·' 
S'havia efectuat un pas de gegant en la representació dintre 

els temples: deis tjgorosos drames litúrgics a porta taricada ,es•-. 
172 .. Pensem que aquesta, a finals del segle XIII -i després ·del sal

vatge anorreament de !'esplendida cultura occitana per les croades fr�n
co-vaticanes contra el catarisme-, se sublima, i transforma el desig sexual 
envers la •dona estimada en místic abrandament religiós envers la Verge 
Maria, que esdevé la dona ideal per exceHencia, sobretot d'en� de l'esta
bliment de la Inquisició a Occitania (1225), que combatra l'amcir cortes 
i la «joi d'amors», veritable sentencia de mort contra la poesia trobado
resca proven!;al. Cf. NELLI, René: L'erotique des troubadours, 2, pp. 165 ss,
Union Générale d'l!.ditions. Col. «10/18», núm. 885. París, 1974. · ' · . 

· Vid. també NIEL, Fernand: Albigeois et Cathares. PUE. «Que sais-je?,;,
689. París, 1979:(4a. edició).



passava al (\rama·. esplendQíós i espectacular obert de. bat a bat 
al so lafi! d�l': po bl�;•, Al: sp: c;P«Ah; C<:tnt: d.' a:uzells» ( el., tí tol. j�1 en: si és, 
e-xpressiu),. Maria', comuniéa a· les� dónze11e&. el.-,se,i, des_ig. d'ariar a 
visitar,. els ·sagrats llocs, 'les qúals li resppnen"al So .de1

, «Si cascun 
iom· medaz de. vós�. · .. 

En la peregrinació als Sants Llots,�Maria, davánt de cada- «es
ta.ció» cantara ar so de «Axí com dos infants petits», mentre r�· 
prendra la·'melodia d'«Ab cant d'auzells» en el plany de desig�, 

· De la seva banda, l'angel del cel que 'davalla per dur la pal- •
m� a Maria li cantara al so de «Cercatz d'uymay, ja·n siats bella'. 
e• pros.�.», can<;ó -«comiat maldit»- composta per Bemat de 
Palaol (anomenat el Mercader de Mallorca) vers el 1386.m 

Maria li respon «.en son so», i «en son so» donara grades a 
Déu per les noves i ordenara a les donzelles que avisin el poble. 
¿Hem de suposar que aquest «en son so» sigui el repetit .-«Ab 

-cant 'd'auzells»? Es una hipotesi possible. Riquer opina que l'aco�. 
tació «en son so» indicava melodia propia.174 Sanchis Guamer, -·; 
pero, es decanta a interpretar-ha com la melodia assignada a un 
actor en la primera intervenció.175 

En l'amatent resposta de les donzelles s'empra el so «Quan· 
vey la lauzeta mouver», famosa can<;ó d'arravatat i colpidor li
risme 176 del mestre del «trobar leu» Bernat de Ventadorn (nas
cut c. 1125, escrigué entre 1150 i 1180). «Can vei la lauzeta mo
ver» és el plany punyent de l'enamorat, desenganyat pel refús de 
la seva dama, que inicia un dolorós i ombrívol exili interior. Ber
nát de Ventadorn utilitza en la seva melodia -una de les més 
famoses de tota l'Edat Mitjana- motius trets precisament de 
l'ofici «De Beata Maria», i comen<;a el primer vers manllevant el 
so del «Kyrie eleison»,177 cosa que lliga encara més amb el seu ús · 
en· un drama maria. 

.. ( 

173. RI0UER, Martf de: Historia de la literatura catalana, III, p. 514 ..
Tanmateix, el mateix Riquer, al vol. I (p. 528), afirmava que segons testi: 
moni de Francesc Ferrer i Francesc de la Via aquesta melodia era utilit
zada al segle xv en un cert cantic del Misteri d'Elx (?). La GEC hereta la 
confusió ·en parlar de Bemat de Palaol. 

174.. Ibídem, p. 513. 
175. SANCHIS GUARNER: Art. cit., p. 109.
176. «Troubadours», vol. l. Clemencic Consort. Edigsa - Harmonía

Mundi (EHM, 396). Sant Miquel de Proven�a, 1977. ' 
177. MARRou, Henri-Irenée: Les troubadours, p. 86. París. !!d. du Seuil,, '

1971. «CoHecció Points», H-5. Vid. també Poesia trobadoresca. Antologia. 
A cura de Lola BADIA i versions catalanes d'Alfred BADIA. «MOLU», núme, 
ro 14; Edicions 62. Barcelona, 1982. 



Hi ha nornbrosos dialegs que no ,van rnarcats- eE. cap so, cosa 
que ens fa: pensar en alguna mena de. recitatjj,u melodie,o. que, es 
manté el so\assignat ({é bell\an,t�i o, se�fllament:qqe, s'ha-, deixat 
d'anot.a:r,

0 
car. es· fa difícil-,d'imaginar ,un recitat se!lse f.antinela-... 

Hi:- ha 1 un moment; per•'exemple; que'' l'ordenació'1dels·._apostols 
«per cors» (rúbrica•·entre vv. 102..:103} no pot.in<;liear .més ·que,una 
orde11:ació d� veus per tal de cantar; I, tanmateix, no s'assex:i,yal� 
cap so... . · . . 

Més endavant, Maria, Moises, Abraham i sant Jaume'. canta
ran 'davant Jesús·wi bell póema de pietat envers els jueus,.al.so' 
de'- «Pus .amor vol qu.eu sia pacients». I cap anotació musi,cal 
més fins a la cloenda del drama, quan s'abandona ·1•escen_a'' al

, cant del «Te Deum laudamus». . 
, · · · 

� · ' 
Altra cosa són els sorolls que es fan per subratllar . certs 

esdeveniments. Així, quan s'obre o es tanca el cel del cimb9ri, · 
sota el cadafal es disparen trons, cosa que es repeteix en l'arri:
bada dels prínceps i, sobretot, en els moments· de la mort i Ja
resurrecció de Maria. 

4.4.4.3. Estructura dramatica 

Fet en dues jornades,' el DAV se'ns mostra efectiyament :divi
dit en dos conjunts 'ben marcats pel fet de la mort de Mariá. La · 
primera part abra�a. necessariament, més nombre de versos,- car 
el paper conservat de Maria té més text abans de morir.•" 

· Dues espectaculars baixades del cel, niitjan1;ant dues diferents
maquines aeries, contrapunten l'excessiva dilació de tan:·. majes-
tuós discurs escenic. , � 

,En· tretze escenes -i potser una catorzena que no figura en 
el text car no hi intervé Maria- ens resulta dividida la primera 
part, que --com a DAE--:- és més llarga que la segona. �l punt, de 
flexió entre una i altra jornada el marca, sense cap 'mena . de 
dubte, aquest <ttot· lo altre offici» que ha de ser la processó"de 
la mort o ·de l'enterrament, pero que podria abra<;ar també di
verses escenes que no recull el text per no tenir-hi paper ·Maria-.. 
Aixo és: la pujada de !'anima de la Verge amb l'araceli, ,qµe,
clouria la primera jornada en la vigília del dia de l'Assum:pció, 
l'adoració del feretre per part de l'apostolat, Maries, donzelles 
i poble en l'inici de la segona jornada; potser el típic oferirrÍeht 
de la palma entre Pere i Joan; la sepultura de la Verge�estatua i 
la nova davallada de 1'araceli, cosa que empalma amb la restitu;. 
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ció, ara $f .res.senyada\p.�r: kvrúbrica,;,qtte, sant Miguel fa1de; l'ani
ma � Maria, i la resurrecció··d'aqaesta. 

El cadafal \;anviar��: . aixíf inat�ix:. de fesoniia. d�una . jornada . a 
·t��tt�, Com passara a ·Elx.t · . · ' �.. _. 

La segona part · del DAV s' enceta· amb l' efecte · sorpren�nt de
1 

la resurrecció, canvia:r:i.t · 1a imatge per l'aétor-Maria. Aquésta se-.'� 
gona jornada encara resulta, en contingut, més solemnial que la· 
primera: s'organitza una· llarga processó fent passadís en doble;� 
fila des del cadafal fins a ·1a porta del cor a mitja església, per on ·. 
transitara la Verge. 

Estructura 
----------------------------

Jornada Escena Tema 

I o 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

13 
(14) 

Ofici 
11 (15) 

(16) 
(17) 
18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

Colofó 

124 .. 

Introducció: CoMocació deis personat
ges i oració silenciosa de Maria 

Maria manifesta la seva intenció de 
sortir a pregar 

Visita als Sants Llocs 
Plany maria! de desig 
Babeada de l'angel amb la palma. 
Acció de grades 
Crida al poble i visita 
Crida a Gamaliel 
Arribada de sant Joan 
Arribada deis apostols 
Arribada del poble cristia 
Arribada deis tres Prínceps 
Baixada de Jesús 
Traspas de Maria 
Pujada de !'anima de Maria amb l'ara• 

celi 
Processó de l'enterrament 

Adoració feretre 
Oferiment palma Pere-Joan (?) 
Enterrament i sepultura 
Davallada de l'araceli: 

Miquel amb anima 
Resurrecció de Maria 
Homenatge deis angels 
Consulta de Jesús 
Processó de lloan!;a 

Comiat de Maria 
Maria davant Jesús 
Assumpció 

Processó de sortida 

Versos 

Rúbrica 
inicial 

1-5
13-33
34-39
40-47
48-53
54-82
83-84
85-93
94-115
116-125
126-132
133-164
165-179

Rúbrica entre 
vv.179-180

180
181
182-183
184-189

· 190-201
202-216
217-219

Rúbrica final · 

'· 



· Es dou amb;un altre ·efeote, sórpFenen:t, que· é�, la sobtada
sortida. de- l'araceli de, dms, del. cadafat per· efeduar l'ascensió:-als
cels.:

Novament,. en�cerimoniosa- processq,.,els··actors �bandonaran 
l'escena discorreht• al llarg de lá catedral' p�r ·arribar a la� sala 

. capitular, als peus, on es canvien i on celebren l'actuació• aIJ1b 
alguna mena de refrigeri. · 

4.4.4.4. Espai escenic

4.4.4.4.1. Localització 

Si bé la documentació no és massa explícita, cal Iocali,tziar 
aquesta representació, sense cap mena de dubte, a la ciutat<.de; 
Valencia, dintre l'esplendid marc de seva catedral. ' · ·· .' 

La seu de Valencia havia comen9at a bastir-se, sobre la' mes�.-. 
quita arab, el 1262. Del segle XIII seria la cap9alera amb girola). 
la porta sud del transsepte, l'anomenada porta del Palau, encara_ 
dintre l'estil romanic. Al segle XIV continuarla la constrricció:amb�, 
l'ala nord del transsepte, amb la famosa porta dels Apostols;. 
obra de Nicolau d'Autun, també anomenada del «tribunal' de .l�s:: 
aigües», i les tres naus fins les actuals capelles de Sant Fran�esc-' 

de Borja 1 Sant Lluís, bisbe (1348). Entre 1356 i 1369 es construi'.ª. 
l'Aula Capitular (avui capella del Sant Calze) fora dél temple, 
que_ entre 1494 i 1497 quedaria definitivament inclosa · als peus 
de la, catedral amb la nova arcada construida entre 1459 -i 
1480. 

/ ,. 

El cimbori es bastia el 1404 sobre petxines coniques, octogonal 
i amb dos pisos d'enormes finestrals tancats actualment anib .ala� 
bastre. 

. . 

Per tant, a principis del segle xv l'edificació gotica. era prac� 
ticament acabada, amb tots els llocs referenciats al drama per� 
fectament utilitzables. . . > 

En aquest Illarc es representava, des del segle XIV, la baixada. 
de l'Esperit Sant el dia de Pentecosta, espectacle anomeriat �La, 
Palometa», car un colom de giny, que llan9av� coets i focs d'ar:.

;, 

tifici, sortia velo9ment del cel en llen9os del cimbori, empentejat 
«per lo moviment de un molinet», mentre davallaven, a la vega�' 
da, unes «cresoletes» enceses que figuraven llengües de foc i que· 

.., es·posaven sobre els caps dels apostols congregats al presbiteri. 
, .. 

e 



El 146� ,, eJ, ��e\ díartifil:i provqc� :· un:· gteu inceJiJ,di- qµe s11;posa 
la prohibi.Jió�í ;la su:p�e.ssi9'!de J(�spe9ta,de.178' • ,,: 

És-. ben . plausible, _dones·,: d'identifica:F' et text. del. D!A V ámb! la. 
vepresentadó referenciada el· 1439· ·quan-ef capítoI: dfda, seu.,va
leneiana paga «a.N· Antoni Dalmau, imaginaire; per; la imatge--de·, 
pedra que féu· de santa Marta per a sa capella, trencada en la: 
representació. que antiguament se fa, en la dita seu, de la Assunp-.� 
ció de la gloriosa Verge Maria», i el 1440 quan es detallen. le�. 
despeses• de Joan Amorós, constiuctor de les maquines aeries · 
(araceli i peanya) de la representació assumpcionista.179 ·• ., 

Tot -i 'amb aixo Merimée considera que no hi havia cap ptová 
fefoent· per afirmar que el DAV efectivament es representava a I· 

la ·seu valenciana.180 Nosaltres créiem, pero, que !'explícita refe.: 
re.ricia que el mateix text fa al «cembori» (rúb. entre vv. 117 i 
H8), ·on era empla�at ·el cel i d'on davallava l'araceli; al «Cor»
enmig la nau central (rúb. entre vv. 181 i 182) i al «Capítol» o_.: 
sala .capitular als peus de l'església (rúbrica final) són proves 1

. 

mes 'que. suficients per situar el desenvolupament del drama en 
el' marc de la, catedral de Valencia:. 

Assenyalem, finalment, que «la Maria de l'Assumpció» sortia 
a la processó del Corpus ciutadana l'any 1451, amb luxosos guants 
de franja d'or,181 i que els arreus escenics que el municipi tenia 
per a aquesta fastuosa processó no es deixaven en cap altra 
representació religiosa, llevat de la festa de l'Assumpció.182 

178. «Diumenge a XXI de maig de Pasqua de cinquagesma [Pentecos
ta] any 1469, lo dit día fonch feta Palometa en la Seu de Valencia: e en ' 
�, nit a XI hores se mes foch en !'altar major de la dita Seu, bon se ere-
ma tot lo retaule que era d'argent.» Cf. VILI.ANUEVA: Viage Literario ... I,
p. 154."

179. «Libre de la Obra de la Seu, lo qua! comen� lo primer día de ·,
maig de l'any MCCCC trentanou e feneix lo derrer día de abril de l'any . · 
MCCCC quaranta.» ACV. Cf. SANCHIS SIVERA, J.: La catedral de Valencia. 
Guía .histórico-artística. Valencia, 1909, p. 45, nota l. Vid. també: MERME: ·' 
Op. cit., p. 9,•nota l. 

180. MERIMIIB, Henri: Op. cit., p. SO.
181. «Per cinch parells de guants ab frangeta d'or per a les quatre

Maries, � és de la Assumpció, de Betlem, de Egipte, de la salutació e per 
a la· donzella de Sent Jordi a .VI sous parell XXX sous» (Llibre de Certi-, 
ficacions, 1451. AMV). Cf. CARBONERES, M.: Relación y explicación hist6- . 
rica de la solemne procesión del Corpus que anualmente celebra la ciudad 
de Valencia, p. 32, Valencia, 1873. i 

. , 

182. «En aprés, per tal com en la nit, de Nada! alguns anys volien ·
una poca de representació de la Incarnació sancta de Jhesús Christ, sal- . 
vador. nostre, e de la sua gloriosa nativitat, en _les maitines, e :Q.O•s pódien' 



4.4.4A.2.' ¡/eseenari múltiple ve:rvca:1. 

, __ ·_La, cosmovisió �pá�t�ta: dnfe� .. T�rra .. Pa:r�ciís}>, 4.u.�: veiem _:t:an,
ben' marcada� en el. DAT, 1-traslladad.a¡ en.:, un

'. 
p}a; hontzontal oest-

est,; a DAV es, veu , reduidá pe1> la� inexís-tencia,. de1 l' elenient tene-, 
brós o infernal. Ja,no hi_ha larotunda dicotomia-' bé-mál, sinó'ú,ni'.'.. 
cament ambit de cel i ambittle,te:i;ra, p"erque a DAV tot és bondat/ 
La fisonomia, dones, de l'espai escenic quedara ostensiblement' 

\ .• ' -
. ' ,! • � 

variada amb l'absencia.del món del mal. · ·· · -., · . · -. , ·.
DAV és, sobretot, un-drama religiós d'edificació, dins,, de-Ja,' 

més estricta serietát litúrgica impermeable a la comicitat j:, á.: la -
«profanitat». El fet de representar-se dins del temple �o:rri,/un1

• · 

drama litúrgic- encara al segle" xv (quan l'espectac;:le religió"s -�rl:l 
ja plenament urba, aixo és, fet al carrer i en mans deis-·��\Í.ta'-f 

dans, sobretot en la festa del Corpus) ens confirma aquesta volµn-:: 

tat eclesial de· mantenir les regnes -comen�ades a p�rdi;e.� fü�l , 
drama religiós solemne i sense concessions festives. . . . . · . 

El DAV s'havia escrit amb áquests pressuposits, des .d\m pi�,; 
vell cultural i - literari molt salid, i de cara a un_ desplegátnerit 
escenografic fastuós capa� d' equilibrar l' excessiu rigor te:i:na;tjC··: 
per tal_ d' assolir un espectacle distret sense caure en la hilatita,t _ 
o la «grolleria». , .. ;_ . 

Ens trobem, dones, novament, amb un empla�ment es<r�rµc-: 
a !'interior del recinte sagrat (com el Drama Litúrgic de l'.Est,any) 
si bé ja completament deslligat del rigorisme vinculant deis oficis
establerts i del llatí, i d'alguna manera també del rigorisme sim:- · 
bolic de l'espai. ' , . 

. 
, .'., 

La gran novetat de l'escena del DAV és, sense cap mena :de:. 
dubte, la verticalitat: Verticalitat assolida gracies � l'ús d'un�: 
ginys tecnics que, recuperant el concepte del Deus ex machina

de la tragedia grega,183 feia possible una sorprenent intervenció 
celestial en el drama.· 

trobar arreus per a la Maria e aCangel, com lo Con�ell de la iciutat aja 
clos que no empresten nenguna res dels arreus de la processó de Corpbre 
Christi, sinó en la festa de Sancta Maria d'agost» (1449). Cf .. SANcIÍ;is SI-" 

, VERA,· loe. cit. .. . '. ;:. 
183. Maquina consistent en una grua que davallava, des· del dalt de

!'escena, un cistell on anava la divinitat, la intervenció providencial, de\ Ja· 
qua! donarla solució al conflicte. Cf. BERTHOLD, Margot: Op. cit., p', !'33; 
Aquest artifici tenia un gran exit entre el públic .. Aristotil, pero, .considera: 

_ va que les solucions del mite, havien de procedir del desenvoluparilent !fe!
. , : mateix drama i no· de la mecanica (tramoia). ArusronL: · Art · Poetica;

Cap. III, 15. 
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Brunelleschi (1377-1446), seguint; probablemerit, una praetiic.-a an.,. 
terior;188' construí un,.giny fo�.1t. cómpfex per a. lá.;representadó 
de':l'Anunciació: a, l'ésglésiá de. San Felice in Piazza:. entom, del 

·. 1430.� .El' gihy: consistiai epi 
I 
una,..sen;üesfera · de· fusta· .empla�.ada

; al, sostre, al centre· de ·1a nau ·úhlca d�:.san Felice, coberta:°pel
·dessota per un cel artificial que s'obria, en co�en9ar l'esp�ctacle,
amb un sistema de politges i provocava un .tro fragorós, �Qin
l' es·petec de coets que encara avui retrunyen en el dram,a, iHic�ta.
El �asquet extern de la cúpula era invisible per al públic;�a� s'_a
llotjava dintre una bastida fixa que tenia una obertura circular·
que deixava veure el Paradís: !'esfera circular, roqant sobre. si
mateixa, amb dotze angels cantors. De !'interior de- la cúpula.
descendia una maquina, l'anomenat mazzo -'\Ula mena d'araaeli�·
d'estructura circular-, al qual anaven penjats vuit ne:qs cantors:.
més, d'edat inferior als primers. Finalment, del centre del mazzo,
que s'aturava a meitat de vol, descendia fins a terra una m;mdprla1
iHuminada, dins la qual anava l'arcangel Gabriel, que efo deslli�>
gava d'ella per despla�r-se fins a la casa de Maria per taf d'a�
nunciar-li la concepció. Acabada l'anunciació tornava a puJar,
el giny aeri fins la cúpula.189 Aquest model estructural J'havia;.
utilitzat, arquitectonicament, el mateix Brunelleschi a la cúp'4la,
de la Sagristia Vella de Sant Lloren9 (1419-1420) i tornar� a.

apareixer, amb petites variants, en !'estructura absidal de la ca:..
pella Pazzi (1430 J 1442-1445).

Posteriorment, entorn de 1439, Brunelleschi -o algun mestte
del seu cercle- configura els ginys escenics per a la repre�eri:.
tació de l'Anunciació a l'església de la Santíssima Annunzjata,
que parteix d'un plantejament diferent: ja no és la cúpula l'ele-:
ment que articula la maquina aeria, sinó l'espai longitudinal· dé
la nau. Els llocs escenics eren dos: un d'empla9at sobre una tri
buna de fusta dre9ada sobre la porta d'accés, i l'altre ubicat sobre
el tabic -de separació entre el presbiteri i les naus (la iconostasi .
bizantina). El públic s'ho mirava des del sol de la nau i seguía •fa
representació girant-se alternativament primer envers la icorios-

188. Ho confirma Franco Sacchetti en una noveHa de finals del se-,
gle XIV, on es narra com el dia de l'Ascensió, a l'església del, Carmine� 
«Nostre Senyor, s1,1bjectat per una corda, pujava cap al sostre». S¡\tcHE;r" 
TI, Franco: 11 Trecentonovelle, ed. a cura d'E. Faccioli. Einaudi. Torinó;
1970, p. 188, 5 (noveHa LXXII). 

·· 

. 189. ZoRZI, Ludovico: 11 teatro e la citta. Saggi sulla scena italiañéz,' 
pp. 63-234. Einaudi edit. Torino, 1977. ,, r 

ZoRZI, L. - INNAMORATI, Giuliano - FERRONE, Siro: 11 teatro de[,, cin
quecento, pp. 2J-25. Sansoni edit. Firenze, l982. 
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tasi, sobre. la. i<JitlfJ!l �;esd,�;ve,,nia; la, dispu,ta-. dels; p170fetes,. ·de�iílFés 
envers la_,tribµna so.bre,la',porta•d:-aecés.,. on hi:,ha'(lia emphu;at eJ 
Para:disLamb DéÚ circ\lmdat per ce,fa, giratori� ,i angels· cantors .. 
Fill,alt11�nt, el públic . seguida, per �·damtu;it, ,<;lels ,,seus �ps., . ef vol .: 
de.ll�ahgel que passava, suspes· pe, �a_'cdrda; ·.del Párádís' ál tapié•· 
o iconostasi on hi havia la · casa de la Verge. Cloia la represen- .
tacló el raig- de l'Esperit Sant, fet en fo� ·d'artifici; i que seguia · ,
eFmateix itinerari que l'angel, assegurat a les guies.de canem qtie
recorrien la.' nau. '

Probablement per obra del Cecea (Francesco d'Angelo), un 'al- ., 
tre giriy, també realitzat entom de 1439, permetia la representa-
ció de l'Anunciació a l'església del Carmine, amb un cel sobre la 
tribuna· major en el qual alguns toros movien deu cels iHuminats 
amb petites llanties de coure que simbolitzaven els estels. Aquest ,: 
conjurit s'emplar;ava a l'esquena de Déu Pare i de la cort ce-
��I 

El cel en vertical s'escampava al segle xvr per tot Castella, . � 
amb tota mena de variacíons. Si avui podem estudiar aquest tipus 
d'escenari amb detall és gracies al drama d'Elx, que recull, en la 
segona me,itat del segle xv, la tecnica escenica valenciana. 

T�t l'emplar;ament del Paradís dins del temple com el seu 
ú.s vertical és aportació original de les drama.tiques religioses de 
la 'Península Iberica i la Italiana, així com, sembla, de la drama� 
tiGa assumpcionista. No tenim notícia d'una cosa semblant a la 
resta d'Europa, almenys en aquestes dates. 

4.4.4.4.3. Divisió espacial 

Pla vertical 

En: el pla vertical, el trinomi món infernal - món terrenal - món 
celestial, .que en els drames d'escenari horitzontal s'orientava 
d'oest a est, aquí s'alr;a verticalment i queda amb l'espai de cel 
coHocat realment en altura (al magnífic cimbori de la catedral 
de Valencia), d'on descendiran els personatges celestials, mitjan
r;ant maquines aeries, fins al cadafal que representa la terra. En 
aquest drama no hi ha infern, pero sí «inferius», aixo és, el baix-

190.· �•ANco�, f.: Originf. del teatro italiano, I (1891), pp. 246 ss. PAN
DOLFI, Vtto (Histoire du thétitre, II, p. 132, París, Marabout Université .· 
1968) reconstrueix la tribuna cúbica amb obertura circular coberta d'u�. · 
ll�l, blau, que figurava el Paradís d'aquesta r�presentació florentina .. 
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te:r.rA, és. a dir, dessota .l'elevat eadafal, espai que simbolican,ient 
répresenta �l món dels inotts, el se¡;,ulore, i qü�. P.ta<.tlcamen.t- és 
el Hoc,-on éls tramoistes,,,an,iagats,_ de; la,1 vistá delJlúblic, posen:en. 

, ·· manca. els ginys· teenics (canvis• dé' pe,r�onatge:s pef ,iin;atges). 

Pla horitz?r,Jal 
,,. . , . , ,. ., . 

Concentrat el simbolisine basic en el pla verticál,)'prdre:hoti�-
zontal no sera marcat per una divisió tan emblematica. . . 

En· el pla horitzontal, delimitat per la mateixá planta d� '· l� 
catedral, es ·concentra l'acció, naturalment, al cadafal sittiat �l 
bell mig del transsepte. · CoHoquem la trapa que comunica .,arrib .. 
el dessota del cadafal al centre de la banda est, car hauria d'.acor· . 
llir l'araceli, que baixa del cimbori probablement per la pari, qu�,_; 
queda al fons de l'entarimat. Ens confirma aquesta localitza.ció: 
el fet que, en la segona jornada, sobre la trapa es q.re�:r� el·. 
sepulcre de la Verge. Si pensem que darrera mateix queda.l'altar· 
major i que, com hem vist a l'Estany, !'altar representa p:r�isai'. 
ment el sepulcre (ara de Crist, ara de Maria), observarem' com 
lliga la simbologia de l'emplai;ament. ,· 

L'acció, pero, té una prolongació des del cadafal a la· porta 
del cor, que resolem amb un passadís en pendent (a la manera" 
de !'«andador» d'Elx) que permetria salvar !'altura del cadafat 
fins al sol de l'església.191 Dintre el cor podrien estar els apostols 
i altres personátges esperant el seil torn d'actuació .. Per' pas�adís 
arribarien al cadafal i entrarien en acció. Pero, a més a més; en 
aquest passadís, durant la segona jornada, s'organitia la fastuosa 
processó amb dos flanes que condueix Maria fins a Jesús. Encara 

' s'utilitzaria, probablement, per pujar els fidels al final de fa pd
, méra jornada per tal d'adorar el feretre de Maria: \Per la part 

posterior (est) del cadafal (i com encara roman a Elx), unes es-
. ,. 

- • e r 

191. A la catedral gotica de Múrcia, on hi ha igualment el cor al mig_
de la nau central, existeix, des de la porta _del cor a les escales del pres� 
biteri, un passadís, anomenat «via sacra», flanquejat per unes reixes, • dé 
manera que queda completament tancat l'espai del cor i de l'altar major 
a l'ús exclusiu del clergat. Al llarg d'aquesta «via sacra» hi ha els en.ter-

. raments dels bisbes. La forma no deixa de tenir relació amb aquest paS" 
· sadís escenic i adhuc amb 1'.«andador» d'Elx. El reixat de la «via sacra»
murciana s'eixampla a banda i banda en arribar a !'escalinata de -l'altar·
major, eixamplament que retrobem a !'«andador» d'Elx quan arriba .. aj_

. · cadafal ( on s'asseuen una representació civil i religiosa per contemplar 
el drama). La catedral de Tortosa, abans del 1936, tenia una disposieió 
identica. 
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FIGURA 8. Planta de la catedral de Valencia amb distribució horitwntat 

O. Sala capitular (vestuari). 1. Sortida a escena. i. Cor. 2'. Porta del cor. 3. Pas
sadís. 4. Cadafal. 4a. Casa de Maria. 4b. Trapa. 5. Deambulatori. Sa. Capella de
l'hort. Sb. Capella del Calvari. Se. Capella del Sepulcre. Sd. Capella de la Mun•
.tanya deis Olivers. 6. Públic.
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FIGURA 8. Planta de la catedral de Valencia a",nb distribució horitzontal 
o. Sala capitular (vestuari). l. Sortida a escena. 2. Cor. 2'. Port8: del cor. 3.¡¡S::·
sadís. 4. Cadafal. 4a. Casa de Maria. 4b. Trapa. 5. Deambulaton. Sa. Capel e 
l'hort. Sb. Capella del Calvari. Se. Capella del Sepulcre. Sd. Capella de la Mun
,tanya deis Olivers. 6. Públic. 
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cales permetrien arribar al sol del temple (davant mateix de !'al
tar major), per on davallarien la Verge i les donzelles en anar 
a visitar els Sants Llocs, que empla9aríem a quatre de les vuit 
cap elles que integren l' esplendida cap9alera de la seu valenciana, 
dos a la dreta (sud) i dos a !'esquerra (nord). 

Finalment, és la sala capitular, als peus de l'església (al sud
oest), el lloc on · es vesteixen els actors, i d'on, possiblement, 
sortien processionalment en comen9ar la representació. Pensem 
que a !'aurora del Quatre-cents aquesta era encara una capella 
exempta de la catedral i que només s'uniria amb el passadís 
constru'it a finals del segle xv. 

Tant Shoemaker com Julia Martínez veuen l'emplac;ament del 
cadafal al creuer. Merimée, pero, pensa que el cadafal era situat 
dins al cor, cosa realment impossible car les maquines aeries 
que baixaven del cimbori ca:lia que s'introduissin en el cadafal per 
la trapa. D'altra banda, essent el cor al centre de la catedral, 
no fóra possible observar la representació d'esquena a !'altar. 
Merimée encara descriu la processó de la segona jornada des de 
la porta del cor a !'altar major, quan és exactament a l'inrevés.192 

Quant al públic, podia distribuir-se, en bancs i cadires, als dos 
bra9os del tra'nssepte i a ambdues naus laterals (així estan basica
ment disposats els espectadors del DAE, que actualment ocupen 
fins i tot el presbiteri i desborden qualsevol espai d'encabiment) 
(fig. 8). 

4.4.4.4.4. Decoració, ginys i efectes especials 

El cel i les maquines aeries 

L'impressionant cimbori de Valencia semblava construit ex
pressament per empla9ar-hi el cel de les representacions. Amb 
dos pisos de finestres, en el més baix hi hauria els «angels del 
cembori» que rebrien amb cants la Verge Assumpta pujant amb 
l'araceli. Segons el Llibre d'obres de la seu de 1440, i suposant 
que les despeses anotades van referides a la representació de 
l'Assumpció,193 aquests angels serien al cimbori acompanyant 

192. MERIMÉE, Henri: Op. cit., pp. 49 i 50.
193. Malgrat que es fan a «dimecres XIV deembre», Sanchis Guamer

pensa que no es pot tractar de cap altre tipus de representació. Un arace
li barceloní de 1418, pero, baixava en la representació de la SibiHa i !'em
perador, que es feia la nit de Nada!. Cf. DoNOVAN: Op. cit., p. 164. 

133 



«Déu lo f����' .(,pe\3:1Q:í r�{�fé�?-Ífl� :�t:
1 t�x� .de,D�V, t :q�e. po�Fi�

ha ver e$,ta11�mclos"\. p.er ·tfll·d,e•. c,otoJ):ar, .�ijJ,?;�1
, �n.,�f1, ��y�� ��tracia a; 

Para�ts),\serien vin'U-qµatre: �n \i:ló.mb:X:�, \i,1
° du'r.�en :ciri�1 �rtcesos. 

a lesi,maris.194 El pis superior del dmbori �s·<;qbririá ariib'un-llen�i, 
piíltat simulant el cel amb núvols retallats i enganxats,,en,.etqµat: 
s\füririen unes portes corredores -al costat que dóna al presbí� , 
teri- .per on davallarien . les maquines aeries. Les rúbriques ex- i 
pressen aquesta porta d'entrada al cel, si bé no la· descriuen.195 

· 

No és difícil, pero, d'imaginar el giny a la vista de !'actual d!Elx. 
Els aparells aeris semblen ser dos: l'un per davallar l'angel , 

de la palma, i l'altre per baixar Jesús i comitiva. 
Hem de tenir present, pero, abans de continuar, que a Va

u�rtcia els ginys no baixaven els actors de carn i ossos del cim
bori, sínó unes imatges. L'altura i el perill imposaven. L'estatua 
de. l'angel o del Jesús lligades a l'aparell, s'endinsaven perla tra
pa; del cadafal, mentre que els actors reals sortien de !'interior 
d'aquest . o pujaven del presbiteri. Aquest procediment sembla ,. 
qu� ,era habitual a la catedral valenciana i"com hem vist, alguna .' 
vegada fallava amb la consegüent caiguda i trencadissa de les 
iinátges, de manera que arriba un moment en que han d'optar 
per;.eliminar les imatges voluminoses, i baixar ninots fets amb ma
terials irrompibles, de roba i canemas.196 

La maquina aeria en que baixava l'angel de la palma sembla 
que:no era el famós «núvol» d'Elx (que ja hem vist com apareixia ;, 
el '1399 en la coronació de Martí l'Huma), car no es fa cap esment 
especial de les característiques d'aquest aparell precisament es-., 
pedalíssim. Les rúbriques ni tan sois el mencionen.1w Els .docu�. 
n;tents •de l'epoca, acabem de veure com assenyalaven dues . 
m,aquines: l'araceli i la peanya, la qual, efectivament, sostenia · 
l'angel de la palma. Un aparell, dones, ben senzill. És dar qu� 
tractant-se d'imatges no calia la fastuositat del núvol. Ara bé, la 

194. « ... XXIV antorchetes per tenir en les mans los angels qui estaven
alt en lo cembori ab Déu lo Pare ... » Cf. SANCHIS SIVERA, J.: loe. cit. 

195. «E quan l'angel se'n sera entrat [al cel] ... » (rúb. entre vv. 47 i 48);
«e obra's lo cel» (rúb. entre vv. 132 i 133); «e quan lo cel sera tancat» \ 
(�úb. final).

· 196. El Llibre d'obres de la seu de Valencia de l'any 1440 ressenya unes ··
despeses de «VIII alnes de canemas per fornir los cosscis de la Maria de 
l'Araceli e de l'angel de la peanya ... riscles de ceda<; per als cossos de Ma- \ 
ria e del angel... IX liures d'aygua-cuyta per pegar los núvols e ales e ' 
fo111ir los cossos de la Maria e del angel e altres fqmges ... ». Cf. SAI:lCHIS" 
SIVERA, J.: loe. cit. 

197. Només es diu «e devall' l'angell» (rúb. entre vv. ,39 i 40).
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forma de.núvol sí_: qµe hi era }'ü·esent, tot i 'que; fes aJTI:b paper 
retalla ti del quaf s�ambavea �¡ gM,'ta:i:; 350 ,Iulls" eñ_tte eLs _;m,*yols
de l'araceU i·els\ de la .pe�y,a,,\911·: 

• 
.,..

L'.araceJí •era un·apa;tejLfpr9a, ni�s-1 g'i;.an�; car,,pi:esumiblement 
havia, d!encabir la•·Ullaige ·de Jesús--i les"'1 d1altres sant�'..d�l seu 
sequit (hein. vist abans la notícia d'.tina imá.tge c;le sant�-Marta 
que ,,,s'havia ,esbocinat; al· DAV, amb Jesús, apareixen, en esc�:n;:i 
amb nbm propi, sant J aume, Moises i Abraham, més tµis profetei;; 
que canten, a part els a'ngels). A la pujada havia de dur, natural� 
ment, a més a més, la Verge Assumpta. Havia de compta:r:, doI1c,s� _ 

, amb diversos bra!;os i repeus199 subjectats amb un 'eix centFal de· 
ferro o anima'de l'araceli,200 tot cobert amb fulla d'est'any i lla,µ,,. 

· na.201 A més a més, l'araceli estava iHuminat amb vint-�-vuit c;:ari:-
deles.202 ,., ·_ · 

, Richard Donovan documenta per primer cap l'araceli el ,14H3 á
Barcelona: sobre d'ell apareixeria la Verge i l'Infant, aniri:a Hiunii"'·
nat perno menys de 230 espelmes i s'usava en la represen�l:l,ci6
nadalenca�_de la SibiHa i l'emperador.203 

El cadaf al, distribució i perllongacions

Hem situat el cadafal al creuer de la seu valenciana i hem .de 
suposar que ocupava tot el quadrat (uns 100 m2 de . supeific!e,.) 
o quasi tot: una mica més gran que !'actual d'Elx, pero ta,nibé 
havia d'encabir més elements decoratius i més personatges.:L'�l
!;ada- del cadafal, si fem cas a !'actual del DAE, devia ser. la: d1un

home. 'º; ,., · . 
Al centre de la banda oest es devia abrir un passadís en,pen,

dent que devia arribar fins a la porta del cor; mentre que al cen
, tre de la banda est, unes escales permetien davallar-ne per di:d-
gir-se als Sants Llocs. ' ". · , 

El cadafál devia tenir un escotilló al centre de la banda:'. est, 
per on entraven les maquines' aeries (l'araceli per pujar, 'primer, 

·198. «XIV mans de paper per als núvols de l'Aracéli e peanya de l'an7
gel» (comptes del Llibre d'obres de la seu, 1440). 

199. «Una fulla prima de fust dels ceda!,ers per a fer raigs a 1'Arace-,
li ... » (íd., íd.).. . - '.

200._ .«Itero, fiu fer un pem de ferro a N'Aloy per a fer lo 1lavor de l'J\� 
raceli ... » (íd., íd.). , . . l201. «� .. e una dotzena de fulla de stany colrada per cobrir los· !iits
raigs: .. », « ... dues liures de lata per a l'Araceli e peanya de l'angel» (íd., íd.), 

202. «· ... mes XXVIII caneles grossetes per a l'Ara Celi» (íd., íd.). ·
203> DoNoVAN, Richard: The Liturgical Drama ... , p'. 164.

; 
' < 
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l'anima de la Verge i, al final de la representació, quan se 1i 
cavalca la figura de Maria Assumpta), per on es feien els canvis 
de l'actor-Maria per la imatge i viceversa, i per on apareixien els 
personatges celestials i sortien d'escena Jesús i Maria al final de 
l'obra. 

El cadafal segurament era tancat per una barana (com !'ac
tual d'Elx) en la qual es devien instaHar vuit canelobres per il
luminar l'escena, almenys aixo sembla indicar el compte «huyt 
antorches de cera per a la dita representació perque hi hagués 
bona llum» 204 (figs. 9 i 10). 

La decoració sobre el cadafal varia substancialment d'una jor
nada a l'altra. 

En la primera, hi ha la casa de Maria, molt ben descrita per 
les rúbriques. Es tracta d'una armadura amb les parets de corti
nes excepte el mur de la porta que, com que ha de sostenir un 
portaló real amb picaporta i tot, suposem que era de fusta.205 En 
comenc;ar la representació i una vegada Maria haura entrat a 
casa, les cortines es plegaran per visualitzar l'interior.206 És una 
solució francament interessant. D'altra banda, no pot haver-hi 
sastre, a la casa, car Maria ha de contemplar, sense destorbs, el 
davallament de l'araceli.207 Casa, a més a més, de gran cabuda, 
car el seu interior haura d'acollir una quantitat considerable de 
personatges. 

El mobiliari de la casa es compon d'un llit on s'agenollara 
Maria per veure davallar Jesús, que servira de feretre per posar 
la imatge de la Verge marta al final de la primera jornada, i, pos
siblement, per dur-la en processó; un «setial» o cadira alta on 
s'asseura Maria, amb un coixí als peus per agenollar-se, i, a tot 
estirar, amb un petit faristol on deixara el llibre d'hores que lle
geix; 208 un cofre d'on les donzelles trauran un ciri per a Maria;209 

uns seients per a les donzelles (dos petits tamborets), potser tam-

204. Llibre d'obres de la seu, 1440. Referencia citada.
205. « ... vaia-se'n a la cambra sua que sera aparellada e tancada ab los

veis entorn, e entre-se'n per la porta ... » (rúb. inicial). La realitat física de 
la porta es fa immanent amb }'entrada de sant Joan: «E tantost vinga lo 
lohan a la porta de la Maria e toque a l'anella» (rúb. entre vv. 84 i 85). 

206. «E les donzelles pleguen tots los veis d'entorn per tal que lo po
ble vega la Maria» (rúb. inicial). 

207. «E Ja Maria estigua agenollada contemplant lo davallament del
Jesús» (rúb. entre vv. 132 i 133). 

208. «e tinga en les mans hunes horetes en que liga» (rúb. inicial).
209. « .. .la Maria diga a les donzelles que duguen hun ciri del cofre»

(rúb. entre vv. 170 i 171). 
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1 

FIGURA 9. Planta axonometrica 

3. Cadafal. 2. Passadís o Via Sacra. 1'. Porta del cor. 1. Cor
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FIGUR A 1 0. Reconstrucció hipote ti ca de l'escenari del Drama Assump

cionista de Va lencia. Vis ió frontal. 

l. Porta del cor. 2. P assadís (via 
sac

ra

). 3. Cadafal. 4. Tra pa. S. Altar major. 

6. Hor t  de Getsemaní. 7. Mon t Ca l v ari. 8. Sa nt sepulcre. 9. Mo nt de l'Olivar. 

1 3

8

9 

FIGURA 10. Reconstrucció 1,,:;rritP.,[;,.,, Ae "~- ~,,,,,,,,,,; A?,· r-r - r A; 
cie,..,.1-4,..e,.(. dt.. ;r a,.r.n,:,.u. V l.ç:1n ...;.'V(l'--lial 

1. Porta del cor. 2. Passadís <vii> <:acra). ? rac'"lf-1 • ~n - 0 i;_ .ït - a' --6. : o - __ ts-..• ;ll.... • • ,-w•" l,,u •"lu. - ,i::ac• "ºP" '"rr q . ~ 10 . ... "! - ''1r 
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9 

FIGURA 10. Reconstrucció hipotetica de l'escenari del Drama Assump
cionista de Valencia. Visió frontal. 

1. Porta del cor. 2. Passadís (via sacra). 3. Cadafal. 4. Trapa. S. Altar major.
6. Hort de Getsemaní. 7. Mont Calvari. 8. Sant sepulcre. 9. Mont de !'Olivar.
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bé amb coixins als peus per agenollar-se,210 i uns bancs per seure 
als apostols, segurament per ordre de veus211 (fig. 11). 

FIGURA 11. Casa de Maria 

Drama assumpcionista de Valencia 

Situem els Llocs Sagrats (que DAV anomena «santuaris») en 
les capelles de la girola: l'hort de «Jericó» (Getsemaní) i el mont 
Calvari a les dues primeres de la banda sud, el sepulcre i el «Mon
tolivet» a les dues primeres de la banda nord. Ens hem inclinat 
per la ubicació dels Sants Llocs en les capelles a la vista de les 
rúbriques antigues del DAE que així ho assenyalaven.212 Cadascun 
d'aquests llocs anava figurat amb distintius ostensibles: possible
ment amb ornaments d'arbres i vegetació en la capella de l'hort; 
almenys una creu al mont Calvari, que, sembla, havia de ser llisa, 
sense crucificat; 213 en la capella del sepulcre un vas sepulcral des
tapat que Maria besa; 214 i a la capella del Montolivet hi haura, a 
una certa altura, una altra creu amb crucificat (vegeu figura 10).215 

210. « ..• Tantost responguen les donzelles estant agenollades ... » (rúb.
entre vv. 4 i 5). 

211. «E los apostols assiguen-se per cors apartadament ... » (rúb. entre
VV. 102 i 103).

212. « ... passa a la primera estatió que és lo Ort el qual esta en una
capella de les de la iglésia molt ben adornada de tapisseria y arbres y axí 
estan les demés de les estations ... » (DAE, rúb. entre vv. 12 i 13). 

213. «E quan sera davant la Creu, agenol-se queucom luny, e puys leu
se e acost-se a la Creu e bese-la hon foren clavats los peus ... » (DAV, rúb. 
entre vv. 12 i 13). 

214. «E acabada la cobla vaia a besar lo sepulcre ... » (rúb. entre vv.
26 i 27). 

215. « .. .leu-se [Maria] dempeus e si pot bastar la forma deis peus del
Jesús, bes-i ho [ah] bocha ho ah ma» (rúb. entre vv. 33 i 34). 
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Damunt del cadafal han d' estar a punt per actuar un gran 
nombre de personatges dividits en dos grups: d'una banda el po
ble cristia, compost per diversos homes, dones i donzelles, que 
coHocaríem asseguts en el costat sud del cadafal, arrambats a la 
barana, que es posarien drets quan els toqués el seu torn d'ac
tuació; d'altra banda, Gamaliel (cap del Sanedrí de Jerusalem), 
amb els sacerdots, Llatzer i Josep d'Arimatea, més les tres Maries 
(Magdalena, Salomé i Jacoba), que empla�aríem al costat nord del 
cadafal (fig. 12). 

Gamaliel, sacerdots, Llatzer, Maries 

POBLE 

FIGURA 12. Planta del cadafal. Distribució 1 a. jornada 

Qµant als apostols, els coHocaríem dins del cor i anirien pu
jant al cadafal al seu torn, a través del passadís. 

Sota el cadafal (o al presbiteri) haurien d'estar preparats per 
sortir en el seu moment l'angel de la palma, Jesús amb la seva 
cohort, sant Jaume, Moises, Abraham, els profetes, els arcangels 
Gabriel, Miquel i Rafael i altres angels. 

En la segona jornada ha desaparegut la casa de Maria, i da
vant la trapa hi hauria el llit-sepulcre de la Verge amb la imatge 
jacent al damunt, que seria bescanviada, de sobte, per !'actor 
real. Maria ressuscitada, que, dreta sobre el túmul, s'admira de la 
nova situació.216 A banda i banda hi havia seients per als apostols 
(que, figura, vetllaven el feretre). ·sobre aquest «moniment» se
pulcral apareixera després Jesús per endur-se Maria, i des d'aquí 

216. «En la segona iornada, quan sent Miquel haura tornat la anima
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se n.' entrarán. tots_:; dos, J>,eLha;tiRoct, a}i(::adafah. en .e1. moment. que 
hagi d'.aseendir•.J'iaraceli_.'de: l'AssUiilpciói .. 

La resta _dels personatges devien estar a���uts als cóstats nor_d,. 
i st:icl.· del cadafal, fins :qué ,eis _foqités ap�tiá( .. ' : ' ': 

Al final, tqts els personá:tges s'eixaménaran �om a E,lx--:--:•en�
toni de la sepultura per tal de dissimular la desaparició de Mapa\
i · Jesús. : 

.. 
En _aquesta segona jornada entra en joc la porta del cor i._ � 

el;pass�dís com a parts esceniques. Aquí s'organitzara la doble· .. 
filada •processional que unira la porta del cor, on hi ha· Maria, 
amb el túmul, on es dre� Jesús (fig. 13). 

Julia Martínez217 veia !'escena múltiple posant una cosa al cos-.. 
tat.de l'altra, evidentment sense cap logica: casa de Maria-� mont 
C�vari - sepulcre de la Verge - sepulcre de Crist - mont Olivet i. 
sobre; els sepulcres un riuvolet que marca va el cel. 

V�stuari i ef ectes especials 

El text no dóna cap notícia del vestuari que s'usava, si bé fot 
fa·. su posar que era esplendid, car el Consell de la Ciutat, excep-
cioµalment per a la representació assumpcionista, deixa al Capí- " · 
tol'de la seu material i vestidures del fastuós Corpus ciutada.218 

Nó:n'intentarem cap reconstrucció, només assenyalarem que els. · 
angels i Maria portaven el cap cobert amb un «xapellet» de llau- ,. 
na�i fil de llautó: així ens ho refereJ;1cia el.text de DAV 219 i els ,' 
comptes de despeses.220 

D'altra banda es documenten les camises de tela de Constan�a •'; 

en lo cots, los qui són clavan lo cadafal meten-se'n soptosament la imatge 
faent grans trons e fums. E hixqua soptosament la viva... E quant sera 
dalt en lo sepulcre, estant denpeus ... » (rúb. inicial de la segona jor
nada); 

217. JULIA MARTfNEZ, E.: La Asunción y el teatro primitivo español,
p.·227.

218. Cf. MERIMÉE, Henri: Op. cit., p. 9. Vid. nota 182.
219. « .. .la Maria vaia devés lo Jesús, e quant. li sia davant, ab gran

humiliació agenol-se en terra e faca com qui•s vol levar lo xapellet. E los 
�gels ab reverencia. -prenguen-lo-y e comanen-lo a les donzelles» (rúb. en-
tre VV. 201 i 202). ' . , 

220. «dues liures de lata per a l'Araceli e peanya de l'angel e per als
xapellets dels angels», « .. ,VII onces de fil de lautó prim per als xapelle�s 
dels angels» (Llibre d'obres de la seu, 1440). 
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queivestlen;l'angel; de la palma i Maria (tant els'ninots_com els 
·acto:rs)¡ i,els, guants qu� ¡dtiien.P1 

· · 

Fihalm,ent, la'· figura\:dé .. l'ange}.. qJ¡Ie, baixava, del ci_mbori: amó 
la peanya dµia, unes ales' claur�des�':22 Tépint en ·co_mp�e;, Pero; q:ue 
la Ciu�at- deixa, com herti.Vjst� els arreus; de fa. festa del_ Corpus, 
cal supdsar to�a inena dé «cabelleres» .per ·.als· qtii '.fari de d9na,_ 
«ales 'de coure» i «fusta>> i «vestes telle:riades de color vermeJla' 
e rm(ades d'aur fi» per a_ls angels; «XXIIII barbes ,cie' cerdes pet' 
a obs dels apostols e dels profetes», «escarpins daurats. blancl;is e
negres», «9abates d'oripel» per als angels i donzelíes, «juJ>qns,,co�'. 
tes de brocat d'or e de seda, gramalles e barrets de grana;: <�cor
reyges de ceruo [cuiro]», «sabates tapins per a la Magdalena;: 
daurades ab sola de suro», una «cota» blanca per a Jesús, «preci0;-· 
ses capes e dalmatiques e altres insígnies d'or e de seda» pef als·;
apostols, profetes i donzelles ... «E la �orona e la diadema· de�nos-'. 
tra dona santa Maria .e la de Jesús» ... «Tela de Fran9a per a ';i;na-; 
negues a la Maria», que portava un «cot nou» amb «lo SoLe,;la\ .. 
luna» brodats; tothom enguantat, en fi («en compres de g1,1apts-. 
per a obs de les vergens e angels, apostols e altres» i «guant�. v�r..:. 

mells» i «guants blanchs ab coa, trepats per al Miquel e :Ga, 
briel» ),m com corresponia a la fastuositat escenografica de 1' esp�c-
tacle medieval. 

Com a efectes especials cal assenyalar que hom fefa �tron¡{» 
cada cop que s'obria o es tancava el cel224 o quan entra,y,en,:a 
escena personatges egregis.225 També es fan «trons» en lel:¡ -per
mutacions actor-imatge i viceversa, aixo és, en la mort i en.la re� 
surrecció de Maria, i que acompanyen l'altre efecte especial q_ue 
és aquest canvi sobtat, fet amb rapidesa per la trapa del cadafal 

. . 
� 

221. «ltem, compri set alnes de tela gostanc;a per fer dos camís, .hu
per a l'angel que canta e altre per a l'angel que devalla ... 4 parelles. de 
guants, c;o és dos per a la Maria e angel que cantaven; e dos per, a-Ia-Ma-º 

ria de l'Araceli e per l'angel que devalla» (íd.). · 
' :· · · 

222. « ... tin e II oripells per fer les ales a l'angel que devalla_ der CÍill•
bori ... » (id., íd.). . 

223. Dades extretes deis comptes de la Clavería de l'AMV public'ats
per _Carboneres en la seva mencionada obra sobre el Corpus valenéia 
(nota 181). . .. 

224. «E facen sos trons e devall l'angell» (rúb. entre vv. 39 i' 40-).
«E quan l'angel se'n sera entrat e haura fet sos trons» (rúb. entre. w., 47 
i 48) «facen trons e obra's lo cel» (rúb. entre vv. 132 i 133). 

225. «E tantost facen trons e vinguen los tres prínceps� (rúb. entre
VV. 125 Í 126 ).
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i sabrá�Ilat:amb fumar.eHes,� t�s, q�,.�amb� faran ap�?eJ.1. �• jnn:
amb els·trons, .quan:es•-re:bren; Jesw;-_1. Mana,per-. sortir arace 
li amb llurs' efígies.227 .• :r• 

4.4.4.5. :Acció dramaticá · · 

L'acció dramatica en DAV és la més cerimoniosa i solemne1 

deis tres drames que estudiem: sense estridencies i sense jocosi� 
tat; estrictament religiosa. i docent, no pretén una distracció: 
bullangosa sinó un sola¡; emotiu. 

L'escriptor de les rúbriques se'ns mostra com un autentic di.:; 
rector escenic. 

Així com el redactor de les rúbriques de DAT és més esceno.:: 
graf, atén més al conjunt de la decoració i no entra en el detall del 
moviment d'actor, el de DAV ens dóna ben pocs detalls decora-'· 
tius -que hem d'intuir o treure dels documents economics de, 
despeses-, i, en canvi, és prodig en el marcament de tots i ca•. 
dascun deis gestos i moviments dels actuants. Aixo ens fa pensar 
que si a DAT podem suposar unes mateixes mans en els versos 
i en' les acotacions, a DAV és ben ciar que !'autor .literari -tan.· 
exceHent- esta ben lluny del redactor de les acotacions, abso, 
lutament meticulós, que no podia ser altre que el director ma-·, 
terial de l'espectacle; sospita majorment probable per tal com • 
estem davant del rol d'un actor -que comporta ja en si un re-· 
dactat diferent del del poeta, i sota les indicacions del regidor 
drama.tic-, i no del text literari original i sencer. Encara més: · 
mentre que el text de DAT no exigia una especificitat de lloc en la· 
representació, les rúbriques de DAV demanen la dramatització' 
dins l' e_sglésia, una església amb cimbori i cor a meitat de la nau. 
i. sala capitular als peus... una església que no podía ser altra
que la catedral valenciana, tan ben coneguda per l'acotador.

Aquestes rúbriques de DAV pressuposen, de totes totes, l'as
saig del text en el lloc d'acció; segurament, fins i tot, la repre-· 
sentació. Com s'explica, si no, aquell «e facen tot l'altre offici»?. 
Una representació reiterada que fóra ja «antiga» el 1439, com 
sembla insinuar aquell compte de !'escultor Dalmau (p. 126). Una 

226. «E tantost facen grans trons e meten la Maria davall lo cadafal.
E traguen la ymage» (rúb. entre vv. 179 i 180), «los qui són davall lo ca-• 
dafal meten-se'n soptosament la imatge fent grans trons e fums. E hixqua ·, 
soptosament la viva» (íd.). . · . 

227. «E facen trons e fums. E entren-se'n secretament lo Jemís e ·1a1 

Maria. E soptosament hixqua la Ara Celi» (rúb. entre vv. 216 i 217). •:-
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rep�esentad0 :Si més no amb un.. ús qtae �Jia fixair, sobretot te-
. n.int, en .com.pte· les\ det.ivacit:ms:,a, que,· s'.arri'hava en la iJ1terpreta

ci&.-med.ieva1; .que-hav.iert pro:vocat f provocarierti totá mena de 
reprovacions1 .itcensbres, per parí .de Jla.lta1jerarqtJia.. f#ns a arribar 
a ·les 'rotund s' prohibicions tridentinesi - ' · · 

En aquestes acotacions de moviment escenic ·domina un· ama
tent zel -potser excessiu- que vedla per un espectacle ahs.olu:lla
ment,reverent 'i pietós, sense cap llicencia i sense cap incuFsió¿ ir la 
comicitat. És evident, dones, que, a més a més, el director ele. Ves._ 
pectacle és un clergue que cerca la pedagogia edificant d'un' dm-, 
ma religiós. • - _ · ·. i-

Els moviments dels actors van detalladament asseriyal!;lts ·-en_
aquest sentit. Maria es moura sempre ámb una solemnitat se.nse 
fissures. «Onestament» s'asseura i sortira de casa; «devotament»\ 
fara reverencia als llocs sagrats i tornara a la llar; «molt htll)lil:.·; 
ment» mirara l'angel que baixa del cel i «molt humilment: al:t, 
gran reverencia» li agafara la palma, la qual tindra «devota'" 
ment» agenollada; «ab gran humilitat» rebra els tres prínceps;;• 

' «honestament» mirara entorn ressuscitada i «ab gran humi:liació» 
s'agenollara davant Jesús i es traura el capell. · : , 

D'altra banda, els moviments de la resta dels personatges 'p.au�.· 
ran de mantenir-se apartats · de Maria per no destorbar la se'va; 
visió al públic. Hi ha una constant preocupació «per tal que· lo�, 
poble vega la Maria»: a aquest efocte es repleguen els vels-mtirs,,· 

' de la casa i quan les donzelles s' asseuen davant la Verge ho Ji� , . 
ran «queucom lunyet», no sigui cosa que la tapin. També els ap,. 
cangels Miquel i Gabriel, que acompanyaran Maria en la desfi.:., 
lada: envers el cor, estaran al seu costat «queucom lunyet d'ell�;,: 
per c;o que tothom la vega, e lo príncep detras».228 , • · · '

Cada gest de Maria anira perfectament detallat: vers on t��la" 
mirada,229 quina és la posició de les mans,230 si ara s'agenolla,· s�as- ! 

seu o es posa dreta,231 si ara abrac;a o fa com qui abrac;a tocailt\ 
' l ,. 

228. Rúbrica entre vv. 180 i 181. , . 
229. «[cantara] ben alt, vers lo cel» (rúb. entre vv. Si 6); «mir erivés:·

lo cel» (rub. entre vv. 33 i 34); «gir-se devers lo altar» {íd.); «guart-16 [l'an�: 
gel]» (rub. entre vv. 39 i 40); «gir-9e a les sues donzelles» (rúb. entre vv ... 
53 i 54); «girada devers lo Jesús» (rúb. entre vv. 141 i 142); «estant girada_..,·: 
vers !'altar» (rub. entre vv. 181 i 182). 

230. «ab les mans iunctes» (rúb. entre vv. 33 i 34). . , 
231. «E quan sera davant la Creu, agenol-se queucom luny, e.' puys�.

léu-se o acost-se a la Creu ... e puys torne atras tui poc, e agenol•se.:.»:; 
(rub. entre vv. 12 i 13); «leu-se la .Maria denpeus, e dient sa cobla vaia per··. 
mig d'ells ... e ans que la acabe, torn-se a siure» (rub. entr� vv. 96 i, 97��·:• 
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l'esquena seµ�e: efusionir .que·· pug11t�ssm ·semblar 1 exsessives.232

La, cerimon4t·;de fa�pal:ma, (con.servada1 e1,1'.ekd!rama iHicita� ·vá 
p�riectament 0detallada;-_ Maria, agafa. la. palma l:,lmb! u:na�reveréh
oia/s'agenolla, la �esa,,i; eir torna a 1posai:1 dreta.,.m ; 

Maria beneira el poble· fent un senyal de la creti amb'Ja pal-
1\1ª • sobre els seus caps,234 o mostrara el. ·seu ·enorme afecte per"'. 
ie�ús corrent · a besar-li els peus i agafant-li efusivament les mans \ 
i bésant-les i ensenyant-les a tothom. o agenollant-se als seus peus( 
i llevant-se el capell.235 Maria significara la seva mort defallint i 
deixant-se caure en els bra<_;:os de les seves donzelles,236 o gestuara 

J 

admirativament (al<;ant els bra<;os, mirant a una banda i altra , 
amb expressió de desconcert) quan es veura ressuscitada.237 

Tampoc .la resta deis personatges s'escapen d'aquesta minu� 
ciosa 'i esplendida direcció escenica. 

· Tot es fara des d'un to el maxim de respectuós i reverent.
Les donzelles de Maria sempre tindran un tracte diligent 1 .

vigilant envers la Verge: tindran l'esguard pendent de qualsevol: 
gest' de Maria; 238 es posaran dretes només en dirigir-los la parau- ·:
la139 i s'agenollaran per respondre-li.240 

'· 

Les salutacions seran d'allo més cerimonials. El poble saludara,, 
Mada fent-li una reverencia i besant-li la ma (a la manera més :. 

232. «metent-li les mans per spales, en manera qui l'abra1.a» (rúb.� ·
entre vv. 86 i 87); «metent les mans a cascú sobre les spatles, quasi faent ; 
mig abrasament» (níb. entre vv. 96 i 97); «tocant a cascú per les espatles, ,
quax que en pren comiat» (rúb. entre VV. 195 i 196). . . 

233.. «E quant lo angel li dara la palma, prenga-la Maria .. ab gran · 
reverencia la palma, e tinga-la devotament agenollada; bese-la, e puys . 
leu��e dempeus» (níb. eIJ,tre vv. 40 i 41). 

234. «donant-los benedicció, e senyant-los ab la palma e tocant-los» ,'
(rúb: entre vv. 64 i 65). 

235. « ... la Maria vaia corrent a besar-li los peus» (rúb. entre '\'.V. 132
i.·133); «e prengue les mans al Jesús e bese-les-hi, e mostrant-les al poble :.
a ,totes parts ... » (rúb. entre vv. 164 i 165); «ab gran hwniliació agenol- !'
se· en terra e faca com qui-s vol levar lo xapellet. .. » (rúb. entre vv. 201 ··
i 202). , e , 

236. « .••• la Maria incline's en los bra1.hos .de les donzelles, ella fahent
com és morta» (rúb. entre vv. 179 i 180). 

237. «faca's la Maria tota meravellada, axí com si iamés no fos estada ;
en aquest món, mirant honestament 1.a e la, faent grans admiracions» : 
(rúb. entre vv. 179 i 180). 

238. « ... girant [les donzelles] lur cara devés la Maria» (rúb. inicial) ..
239. «e les donzelles leven-se dempeus» (rúb. entre vv. 4 i 5). 
240. « ... Tantost responguen les donzelles, estant 'agenollades» (rúb. en .. ;

tre VV. 4 Í 5). 
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cavalleFesca), tant en entrar a casa se:va com en el 00miat.241 Amb 
. grans «humiHaeions.• de :lurs caps.·e'nveFSt te:ijra» saludará to:th,om 
' en:Ja doble filera proces_sk>'naf .. a. Mari3;1 qµru¡i aque$_�, passi' enmig 

d'�lls .. Una reverencia exageracla:i.pteci$ari:ient per.·faciHtar. més,-la 
visibilitat de· l'actor-Maria cara alsi espectad.óra: ... El :póble ·salqdara 

.Gamaliel i els sacerdóts·:d_'U:na:-manera ,rilolt mes•:cor_µial i:desem-
. barassada: besant-se i abrac;ant�se· entre els' homes;. a les:.dones/ 

pero/ només han de dpnar0los la ma.242 Els �gels ·s·alupen, Marfa
fent-li reverencia i ageriollant-se243 i l'acompartyaran «ab humilia
cions' e comports», amb tota mena de veneració .. ,, 

La simultaneYtat dramatica de DAV es manifesta 'tant en,:, el 
moviment com en l'acció propiament dita. La conjqnéió.-clel IÍlOt 
viment ·horitzontal (cap als quatre punts cardinals) 'i el ·vertical·· 
(de dalt a brux i viceversa) és d'una eficacia,;. teatral que 'sµper�,. 
amb escreix, les' magnífiques disposicions esceniques a la pla�: 
pública. El pas del plantejament escenic del DAT a les proposfos 

. del DAV és autenticament innovador. La multiplicitat d�ls\ele::. 
ments escenics -arquitecturals i litúrgics.;_ de !'interior det tem-\ 
ple ha ascendit fins i tot al sastre. L'acció també es presehta\sj-:• 
inultania; coincident, sobretot, en les escenes paraHeles desenvo
lupades al cadafal i al passadís (fins la porta del cor) alhorá. 't: .. 

Fora de !'estricta acció dramatica, pero coma veritable actió' 
litúrgica, cal emmarcar «tot l'altre offici» que s'acota en aca'bar·· 
la primera part. Ofici litúrgic, preexistent al drama assumpcibt 
nista, que no podia ser altre que la tradicional processó ·' d�¡ la� 
mort, l'enterrament i l'adoració del feretre, que ja hem vist.dp:
cumentada a Lleida des de· 1300. Ofici que devia desenvolupar�se 
amb l'ordre següent: posada la iJ.natge de la Verge morta só'b�: 
el Hit en substitució de l'actor-Maria, els fidels anaven passant 
processio:nalment per adorar la imatge i besar-Ji els peus --:-en:,:
cara avui es fa així ·a Elx en acabar· 1a primera jornada de. la 
Festa. Després devien organitzar la processó de l'enterramerit,. 
portant el feretre a ·coll i . sota paHi -potse:r pels carrers d� ;l� 
ciutat, com en tantes altres poblacions es feia-, que devien ca,:� 
rejar els mateixos apostols i el seguid, al cant d'«In exitu Israel 

241. «e facen sa reverenca, besant la ma ... » (níb. entre vv. 63 i •'64);"
«prenga comiat ... e besen-U la ma ... » (rúb. entre vv. 82 i 83); «acosten"se· 
a la Maria e besen-U la ma» (rúb. entre vv. 116 i 117). . ,º 

, i42,- «saluden-se besant e abra!,allt,, e donant lurs mans a les dones» 
(rúb. entre vv. 82 i 83). · . · ·· ·, 

243. «E los ;angels agenoilen-se ab molta· reverencia» (rúb� entre. w.
179 i 180). 
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ta.}_ i, co�� as.se'0.yale�: les ,:!op.,ts. i cdnit. fa. _encara DA-E. 
Finah:m.ent: deixavén', el '.feretrer; al · cadafal, sc;>bt�.:tili ;túmul al�t 
dl;llvant !ª trapa, a púnt p�r.;a• la, resurrt;cció' amb. ,qu� s'e¡iceta _la.s,�gona Jornada. Com hem d�t (4.4.�.3;), es �robable. qu� _en l:lques�
Jt"ot l'altre offici» també hi figuressin les· escenes desehvolupade$·. 
durant la mort de la Verge; no tessenyades al te�t de DAV.' '.· 

4.4.5. EL DRAMA ASSUMPCIONISTA D'ELX (DAE) 

4.4.5.1. El text

4.4.5.1.1. Problemes de datació i composició: 
Manuscrits i edicions 

La 'providencial pervivencia del Drama Assumpcionista d'Elx · 
ens acar¡:i a l'únic cas al món d'aquest genere que la tradició ,· 
eris ha servat encara :viu, amb. tota la complexitat que comporta 
l'esllavissar-se per la secular practica popular, amb tot el que·aixo. 
suposa d'enriquiment i d'erosió, de sedimentacions i afinamep.ts,, 
com un glavi brillant que l'ús deixa brunyit. 

El primer problema que suscita el drama iHicita fa referencia 
a ·1a datació. No hi ha cap document -almenys anterior al se-· 
gle XVI- que ens el contextui. No ens ha perviscut cap d'aquells. ·· 
comptes, rics en detalls, tan habituals en !'epoca medieval, · on 
s'apuntaven les despeses deis especfacles. 

La primera fixació per escrit de que tenim notícia anava da-.· 
t_ada el 1625 i l'havia realitzat Gaspar Soler i Chacón per tal de 
lliurar-la a la supervisió inquisitorial, car la soHicita Honorat . 
Ma,i:-tí de Monsí, funcionari del Sant Ofici a Múrcia i capita «per . 
s� M�gestat» a Oriola. Com ens referenciava el mateix Soler i 
Chacón «este trellat és tret de !'original que la Vila té en son 
Archiu en la caxa de tres claus». El saqueig felipista de l'Arxiu 
d'Elx, el 17Ó6, amb l'ocupació de la ciutat en la Guerra de Suc� 
cessió, devia fer desapareixer aquest «original». El manusctit de-
1625, perdut a principis de segle, era de «29 hojas en 4°, foliadas»,
segons descripció de Teodor Ll�rente, que encara el veié,244 i ens. 

244. LLORÉNTE, Teodoro: Vale11;cia. Tomo II de «España, sus monumen-'. 

tos y artes, su naturaleza e historia». Cap. XXI, pp. 993-1.009. Barcelona;-
1889. Confirma aquesta descripció Pedro !barra, que afegeix que anav�· 
enquademat en pergamí. i lligadures de .seaa verda, amb mida de 15 x
21 cm. 

i48 .. 



ha, arribat; m:itjanqant cliverses publi:eaeigns que eal suposar cl�l 
· tot fide1s.245' 

, El 16�.9" un· «devOt;».,. de• la;,. Verge, en.1 o0f>,ia, una i ve�sió ;:com)!?lieta 
: amb músi_ca inclbsa,·el·.textd�la qu�.,I·conservem�mbéper··diver• 

: ses· puhlicacions,24<5 car el :manuscrit original'. fins la�data ha' romas 
. ocult -en mans particulars.247 

. . , •· _ , . 

. , 

Claudiano · Phelippe . Perpiñan, de · la guardia de· Ée.lip, V,, fa 
uná traducció al castella del text, datada el. 1700, pero· probabl�'
ment posterior al Decret de Nova Planta de 1707.248 

Actualment només esta al nostre abast en manuscrit. original 
la versió que J oseph Lozano y Roiz va redactar el 1709 -per ;pal• 
liar la desaparició tres anys abans d'aquell antic manuscrit, c9n�·-. 

e• 
� \ 

245. ' L'arxíver elxa Pedro !barra el publica dos cops, el segon fidé��nt>.
el primer amb arranjaments: lBARRA y RUIZ, Pedro: El Tránsito·'. y \la '.

Asunción de la Virgen Publicación de la Consueta de 1625, la más antigua. 
que se conoce. Tip. Agulló, Elx, 1933, i Lo Misteri d'Elig. Manual deí _curi9so
espectador de la representación de la- famosa fi'esta, compuesto para ·qué_.
sirva de guía y claro conocimiento, Alacant, 1929. José POMARES PEI�.mi�I�i 
a La «Festa» o Misterio de Elche (Barcelona, 1957), n'intenta una edic;:i:ó' 
crítica una mica confusa. L'última versió modernitzada que del te:#'.' de\ 
1625 ha aparegut és deguda a LLOBREGAT, Enrique A.: Aproximació a la '.«F_is�·: 
ta d'Elx». La Tramoia. «Revista de Teatre del País Valencia», núm. O (-�Ix�, 1982), pp. 23-41; on no es segueixen les acotacions originals, sinó ,queíse'ri• 
fa una descripció actual. ' ; : ·

246. CH;ABAS, Roe: El, drama sacro de la Virgen de Elche. «El 4,rchi
vo», IV (Denia, 1890), pp. 203-214. Francisco FUENTES AGUU.6 (Epítomé·,his-,
tórico de Elche desde su fundación hasta la venida de la Virgen inelusive;í 
Elx, 1855) publicava el text de 1639 amb les acotacions traduides arcaste, 
lla. Javier FtJENTES Y PONTE (Memoria histórico-descriptiva .del santuario
de Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Elche, Lleida, 1887-) f� 

. una in.satisfactoria transcripció del text del manuscrit de 11639, si• bé té 
l'encert de publicar alguns· fragments de la solfa, única resta · de la mú

sica d'aquest manuscrit extraviat. Francisco, P�REZ DoLZ (El «Misterio•»
de Elche, «BSCC», VI (1925), pp. 13-27) fa una versió modernitzada <d'a� 
quest text, sense cap interes. Recentment J. MAssOT i MUNTANER' n'ha pu� 
blicat la versió de 1639 (seguint l'edició de Chabas), sense numeració dé 
versos. Cf. Teatre Medieval i del Renaixement. MOLC, 95 (pp. 139-155), <Bar-
celona, Edicfons 62, 1983. . ' ' . � 247. Sembla que el guarda un notari alacantí que, segons se'ns· infor
ma; té la intenció de cedir-lo a l'Ajuntament d'Elx per tal de fer-ne u.na, 
edició facsímil. · ; · · : /·. 

248. La Fiesta de Elche. «Este traslado de la Fiesta de Ntra.' Sra:-de la
Assumpción de esta Villa de Elche Reyno de Valencia; fué traducido de 
Lengua Lemosina a la Castellana por Dn. Claudiano Phelippe Perpiñ,an 
de la mesma Villa en el año 1700 siendo Cadete de las Reales Guardias .de. · 
Su Magestád (que Ds. Ge.) el Señor Dn. Phelipe Quinto: Rey de España.»· 
Publicat per !barra (Alacant, 1929). 



servat a L'�tf-4� la Vila.:,.....; que,ínttl�u 1 lletra.r i: mtiska,�- de,la 
qual el:,rp.ai.ebt_ .Lo�o.�en:. fada- n�va�cop:ia,, et, tn�. que� exlist�; 
eacai_y�, 170 estudiada� a.la biblíote� de· Júan Otts. Roman,25,0 • .- · 

Fi.Iolbgicarilerit l'estat qel t�xt _iHicita nd ens, pertnet de datar .. 
lo :rués enlla de p:Ó:µcipis del segle XVII -en la redacció que' ens i 
ha'perviscut-, aixo és, en les dat�s _que expressen. les copies.25c .. 

L'original que copiava Gaspat Soler _devia ser una copia que i 
es.féu fer el Consell Municipal de la vila quan el drama passa a\ 
Ia:seva_ protecció (1609); copia que devia seguir una redacci,ó del.;· 
segle XVI que inclouria les successives reformes· polifoniques del ' 
CanÓnge· Pére�, de Ribera i Lluís de Vich, i que con templaria la ; ' 
nova fesomia del matéix temple-escenari acabat el 1566, el segón; 
temple c,atolic edificat allí (avui és el tercer). , ' _ " 

Descartades ja pel canonge Chabas le� ·puerils llegendes de la, · 
miraculosa arribada del text per mar el 1370, desmentits ·els no:. 
menys puerils falsejaments d'Oscar Espla, que pretenia l'exis·ten- ·. 
cia, d'un ·privilegi reial de 1266 que instaurava la Festa (i que va 
fer perpetuar I' error en la declaració oficial de monument nacio
nal on es diu «Misterio del siglo XIII»), mancada de fonaments 
documentals la data de 1334 que proposa !barra com a inici de le� 
representacions, nosaltres ens inclinem a pensar que el Drama : 
d'Elx enceta la seva existencia a meitat del segle xv. É'.s !'epoca· , . 
de- la gran dramatica assumpcionista, que hem vist com es docu- · 
menta arreu deis Paisos Catalans, a Italia i a Fran�a. É'.s el se- ' 
gl� de la gran creació literaria i !'abundosa activitat teatral del • 
País Valencia, que, hereu de !'enorme tradició dramatica catala-
na, la transvasaria a Castella (segle XVI), la qual, gracies a_ la 
vitalitat d'una cort centralitzada, la duria al cim del Segle d'Or. 

Potser ni l'estat filologic del text (tot i que té nombrosos trets 

249. «Consueta o Director per a la gran funció de Vespra y Dia de la
Mare de Déu de la AsuMPCió, Patrona de Ells. Per a els Mestres de Cape
lla.» Utilitzem l'edició.facsímil feta a la «Colección de textos y documentos 
para la historia de la Música en España»; Instituto de España. Barcelo
na; 1941. L'edició que de la lletra i la música del DAE fa, sense citar proce
dencia, Adolfo HERRERA (Excursión a Elche. Auto lírico-religioso en dos ac-
tos representado todos los años en la Parroquia de Santa María. «Boletín 
de·la ,Sociedad Española de Excursiones.» Madrid, 1896) sembla que esta 
reproduint el Ms. de 1709, si bé füclou rúbriques del Ms. de 1639. 

'..250. ÜRTS RoMAN, Juan: Descripción· emotiva ·del Misterio de· Elche. '
Elx, 1951. '· 

250 .. LL0BREGAT, Enrique A.: Art. cit. «La Tramoia», núm. O (1982), p. 24. ', 
251. Així ho assenyalava R._ Chabas (art. cit., p. 213) i ho confirma.,

Martí de Riquer (Historia de la lite�atura �atalana, 111, p. 515). 

tso_ 



arca"itzants indis€1;1tiblement baixrnedievals) ni la. do�umentacié 
ens� he poden indicar.�: Ta�at�i-:ic,, la. teaniclt e.sceni�. conser,y,a 
totes, les_.·cara<Gterístiqµ�s, def'._quat:re.:ceJltSA� tél unes_� d�pisfvesr �Qn
comitancies amb �I DAV,. qµe,:h�JI}:,¡p9;gq.t, dat�i; a, l'aJbada•.-deL,se,� 
gle xv.

253- 1 . . .. , •. ,. , , ; • ! , .. , . • . 
D' �ntre les ábtindantíssimes edi:dons 9.úe ·s'han, fet .. del :texl, de 

DAE (moltes· d'elles sense rigor científic), nQ ep. v:obem:�ap d_'au� 
tenticament crítica i que contempli fidelment les., varfants _;entre 
les copiesi conegudes (1625, 1639, 1709 i 1722). Ja·herii inaicat.qit� 
del text de 1625 cal escollir l'edició d'Ibarra de' ·1�33,;.�.,df;I:;de 
1639, la ele Fuentes y Ponte i Roe Chabas; amb el de 1709 la :co�, 
servació del manuscrlt i l'edició facsímil ens resolen tot d,ubt�i- el 
text de•1722 sembla, tothora, identic a l'anterlor: 

· · 

Pomares Perlasia va intentar d' oferir-nos una edi�ió · ,crit-i'c,.� 
que coritemplava les tres versions de 1625, 1639 i 1709; iperqJe� 
alteracions que ell mateix afirma que hi ha intrqduit � 11<:f; ate'- · 
nyen l'últim rigor filologic, si bé és l'estudi més complet f iji�éres� 
sant qtie s'ha fet d'Elx.255 

·. 1 

• 

252.1 Joan FusTER (La decadencia al País Valencia,,p. 34, nota,14, Cu
rial, Barcelona, 1976) opina que el text «tal com ens ha perviscut. d�l�ta 
una redacció deJ: XVI, pero feta damunt un original _anterior, del quar �l;(b· 
sisteixen diverses particularitats ,morfologiques i de lexic». · ' . • 

, 253. No podem acceptar, dones, el proposit de Lázaro· Carreter· (Sobre 
,.. el «Misteri» de Elche, p. 373): «Intentamos sólo negar cará.cter medi��l,.a 

la «Festa» hodierna, y proponer indicios de que no pudo alcanzar si/con
figuración hasta las, proximidades del 1600», possible per a la fornia;h¡x
tual recollida el 1625, pero gens d'acord amb !'evidencia d'un <4'ama base

completament configurat al segle xv, si bé transfonnat per _l'ús i -pei: ;le¡)s 
pressions de la implacable censura especialment lesiva a partir del_ Con-
cili de Trento. ·, . r, . •

254. Entre d'altres, assenyala que ha suprimit les «h» indegudes,, qúe
ha corregit les incorreccions en l'ús de «j» i «g» .o «�», «'s» i «�». Aitnés 

, a .més, justifica, de forma matussera, l'ús de_ la copulativa «y» que apareix 
habitualment en els documents setcentistes d'arreu dels PPCC, ·«porriue 
no hay que olvidar que Elche fué griego» (!). . .. , , • .

· 255. Pomares ratlla la lleugeresa filologica en afirmar · que . el DAE
és escrit en «lemosín� i en fa un aHucinant arbre genealogic: « ... Allfcpnó
ceremos la evolución de la lengua valenciana, que junto con la: catatana 
y la n:zallorquina, forman las lenguas verná.culas que se desarrollm:<irr del 

.lemosín primitivo y cómo en ese substrato pudo escribirse nuestr,a .!'F�s
tan» (!). Acte seguit, insisteix que s'aparta «de las reglas ortográ.fic{is .dic.:, 
tadas por el Congreso de Lengua Valenciana celebrado en Castellón :.de, la 

. Plana el 21-XII-)932, para unificarlas. Porque nuestra Lengua'Valenciana, 
:, ha sido por naturaleza, o por su estructura, de las lengu� que má.s, .hp..n 

acusado· las má.s mínimas diferencias regionales». Mol ta gent enca_ra actual
ment parla de «llemosí» en referir-se a la llengua del DAE, fins f tot estti-

... 

151 



Quant �s. éstudis·sobre el drama 1elxa;' hem. d'assenyalar·qt1e, 
són _nombrosíssims si bé ntolt .desiguals. Ens en · donen una, ex" 
haustiva. referencia Montserrat. Albet i Roger Alier.256 DestaquE;!m. 
nijmés el inerit de Mariano. Roca de Togores' (Marques de .Mo> 
lins), que enceta la presa en consideració del DAE a nivell ·na-, 
cional-amh el seu discurs d'entrada a la Reial Academia de la 
Historia {1869),257 mentre que l'iHustre musicoleg Felip Pedrell ei 
donarla a coneixer arreu del món amb el seu cabdal ·estudi,258 el 
primer d'un autentic expert. 

D'aquests dos capdavanters fins avui, el drama d'Elx ha fet. 
rajar molta tinta. Pero l'estudi monografic complet, rigorós i 
objectiu, obra conjunta d' especialistes en teatre medieval i musi
colegs, amb una autentica edició crítica de textos i partitures,; 
esta encara per fer. La urgencia .d'un congrés filologic, dramatic 
i musicologic sobre la «Festa» elxana es fa cada vegada més ' 
palesa. 

4.4.5.1.3. Entitat literaria 

Es evident que, en l'estat que ens ha perviscut, el text iHicita 
resulta més fluix i més pobre que l'acurat de Valencia o el ben '.· 
confegit de Tarragona. Un text cantat, del qual no servem fixació : 

diosos com Gonzalo Gironés (art. cit., p. 131). No cal insistir que «llemosí» 
indica únicament natural de Llemotges (Occitania), on a l'Edat Mitjana es 
parlava una variant de l'occita (el dialecte proven�al del qual fou la llengua 
literaria. deis trobadors catalans). Tot fa pensar en la intencionalitat en 
J'ús de «llemosí» per tal d'evitar en tot moment el mot «catala», que a 
l'etern centralisme castella i a l'oligarquia valenciana ha interessat sempre 
ignorar, fer fora i adhuc combatre. (Vid. al respecte el concís article de · 
Joan FusTER: llemosí. GEC, vol. 9, p. 219). 

256. Bibliografía crítica de la .«Festa» o «Misteri d'Elig». Alacant. Ins- ;
tituto de Estudios Alicantinos, Serie 1, núm. 22, 1975. 

257. Obras de Roca de Togores de la Real Academia Española, t. V: '
Discursos Académicos, I, pp. 263-395. Madrid, 1890. 

258. La Festa d'Elche ou le drame lyrique liturgique espagnol. A «Sam- ·.:
melbande der internationalen Musikgessellschaft». Leipzig, I/II-1901, _pp. 
203-252. td. a ,,La tribune de Saint-Gervais. Butlletin Mensuel de la Schola
Cantorum», IX-1905, núms. 10-11, td. dins de «Documents pour servir a

l'histoire des origines du Théatre musical». París, 1906. .'. 
Existeix una versió castellana (La Festa de Elche o el drama lírico a:

túrgido. La muerte y Asunción de la Virgen. «Colección Illice», núms. 4, 5 · 
i,6. Libreria Atenea. Elx, 1951). 
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escrita·ffihs .a 1625, --,:ja niolt c:Íete�orada,.......,. so�:l'frnpórtant és� 
ptecisament.: la mú�ica-J l� posada el;l' escena, conduXt.:pe�,,Ja:,me
IIJ.oria; coJfoc:tiv.¡;l · del •poble,, no pot. aspb?ar a gairesr filigranes, lite-

. raries,\ El 'text d'Eh: · ha '·.estát man�ptila:t etr funciór de\la , se:va 
eficada' eséenici,, adaptat � l!.ús � IIlUs'ic�l :(• erosionat 'per·;-la 
seva transmíssió gen,eracional de · 1a ma _._j. de la ve}l� �d�l 
poble. . , . . , ;., 

Els · 258 versos que componen el DAE ja són reducció ;d'mia 
anterior i més extensa redacció. Per exemple; el DAE s1:1prlní'eix. · 
el primer oferiment de la palma que Joan fa a Pere, com ma,na;la
tradició i comes fa a DAT, d'acord amb la logica, car ésa Joa:ria:: 
qui Maria ha donat la palma i, per tant, és ell qui la té per oforit.'. 
Pero encara es fa més evident el buit del resum quan Pere jus.; 
tifica l'atorgament de la palma a Joan, no per la virginitat .que· 
s'addueix en les fonts, sinó «car axí u dix la Verge · gloi;ios�»-
(DAE, v .. 159): i .Ma:ria no ha <lit res semblant al DAE. La sµ,pj:'e�-
sió és indubtable. Encara les tradicionals tres peticions ·que{ fa.-. 
Ma:ria a l'angel nunci, DAE les abrevia en una, d'altra banda,¡•�� 

. ca útil en l'escenificació: la congregació de l'apostolat (si. b�.- ·
aquesta sembla ja una selecció d'origen). ,. 

Pel llenguatge, és perfectament delimitable una part · del· text� 
amb un substrat més antic que l'altra, no ja només ent:r:e· els.· 
versos i les evidentment posteriors rubriques (molt probablemenf, 
obra de Soler Chacón en el Ms. 1625), sinó entre els mate'ixÓ$-':· 
conjunts poetics: notem que la ·primera jornada conté més ar.;. 
caismes filologics que la segona. Arcaismes, d'altra banda,· molt
significatius per detectar un text base del segle xv.'59 , , _; · · 

L'ús de la copulativa «e» o «y» marca dues ma:nifestes redac
cions. Pensem que ja en els «misteris» valencians de principis 

. ·' � 

, 
. 

259., Assenyalem-ne els més evidents: «Germanes mies» (v. 1) o «mia
fi» (v. 50), en lloc de «meu, meua o meues»; les formes verbals arcaiques 
com «fonch» (v. 14),· «poria» (v. 27), «port» (v. 31), «trob»· (v. 46), «vullc»� 
(v. 47), «preg» (w. 2 i 48) o «duts» (v. 120); i els antics «cors» (v. 52) ·peri 
'cos', o «sepellir» (v. 144) per 'sebollir' o 'soterrar'. D'altra banda, el plári,y 
de Joan -emparentat amb el de Maria (vv. 9-12): 

Ay trista vida corporal! 
. O món cruel tan desigual!

O trist de my! y on iré? 
.o !las mesquí! yo que faré? (DAE, vv. 73-76) 

té un flagrant paraliel amb un fragment de la Nativitat del segle XV (pubU.: 
cat per Francesc CARRERAS CANDI: Lo Passament ... , pp. · 211-212) oii Jósep,. 
en'. veure embarassada Maria i sentint-se enganyat,. s'exclam_a, malastnic: 

153 



del'syg1e xv¡� J�• conjundó' '<<-e»· és" sistematicameti:ti substituida ¡;,er 
<d» q: «M:»�2 wLa ponservació.:d'aquesta'«e'» en a:l;,un:dhlits versos del 
DAE. eris confirma una:proc_edencia ,qu�trecentist�. 

Lá versificació és bastant uniforme: ,_predominen les.quartetes 
octos:íHabes 'aabb', 'aixo és, en�noves rimades, ·forma tan usual 
en l'Édat Mitjana. . . , 

· 

, També s'usa l'altra forma classiéa, el decasíHab, en quartete's 
'abab', i l'heptasíHab 'aabb' i 'abab'. ·( 

4.4.5.2. La música 
r 

'¡, 

Hem vist la importancia que en l'espectacle medieval adquiria;' 
la inúsica, el cant. Hem vist el relleu que agafava precisament\ 
en els drames assumpcionistes estudiats, amb la major part de. 
l'acció cantada i la resta entonada amb la típica melopea del�' 
«cantimpanca» (cantors populars).261 A Elx, pero, el cant esdevé 
eJe�ent·fonamental i despla!;a, fins i tot, el text en si. Sobr� una1 
lletra_ que ha quedat prima i, gosaríem dir, un xic tronada, s'ha1 
bastit un monument musjcal d'inestimable qualitat. D'aquesta: 
manera el Drama d'Elx ha atret especialment els musicolegs. 
-,-e11,cap!;alats per · Pedrell- i no tant els estudiosos de la litera-· 
tura. o del teatre.262 De l'estudi musical se'n desprenen almenys· 
dos conjunts ben diferericiats: un de pertanyent a la monodiai 
medieval propia del cant gregoria i de la can!;ó trobadoresca, l'al�.; 
tre dintre la polifonia renaixentista, ambdós ribotats de preciosos '. 

melismes que !'arcana saviesa popular s'ha permes d'afegir pel. 
1 J l!.1 

Ay mi laset! : e que-m faré? 
ay mi laset! : hi aont hiré? 

També ;recorda certs versos de la Passió Didot (segle XIV), com «Ay lasse
tas! n,os que farem» (v. 1949), en boca de les tres Maries, o «Ay! lassa e; 
on me'n .iray?», en boca de Magdalena (v. 2021). .. 

260. Vid. les obres valencianes del segle XVI a HUERTA VIÑAS, Ferran: 7 

Teatre bíblic (Antic Testament). Barcelona, 1976. També, a RoMEU t' Fr-
GUERAS, Josep: Teatre hagiogriific. Barcelona, 1957. • .

261. Recordem que fins al segle XVI no entrara en· il teatre la veu par- '·
lada, l'anomenat recitat «in prosa», iniciat per l'actor-autor Araldo el 1502 .. ,, 
Cf. PANDOLFI, Vito: Dp. cit., p. 138. , . · 

262. MERIMÉE (Op. cit., p. 45), en estudiar l'art dramatic a Valencia,
titila el Drama d'Elx de «médiocre et tapageur» (mediocre i sorollós). 
Tampoc Riquer el té en massa consideració. 
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s.eu com:pte, a .través. del cant. seqular transmes· de _generac,ió en
generatió,2Al • · · ·'

Seip.blª que;' en. lUl• pr.in�i,pj} GQ.�:;DA'l'· i1_ P¡.f\M;:_ �l ,drama, _ot'igij 
. nari elxa. no·-devia tenir m_usica propia¡:s.inó,1 qµ� es.1devia entonar. 
_- al_so,de' cant� ,litúrgics i can�ons·populars1 O. t,.roba,dQresques· avui
:. perdudes (i, per tant, inidentificables) .� · ; , . 

L'alt:re gran conjunt musical · cotrespon· · a la; po}ifop.ia
1 

del"' se:-
. gle XVI, amb diverses peces signades pel seu atito:r o artanjador., 

Tres són els compositors que ápareixen .referenciáts ·a l�s parti
tures · del Ms. dé· 1639:; «Canonge Pérez»; 265 «De Ribera.»266. i-, Lltiís. 
Vich.267 

Quant a l'acompanyament instrumental, el Ms. d� 1625·_ ens'. 
en referencia una amplia gamma: la trompeteria que conduéii: ais
actors des de l' ermita de Sant Sebastia a l' església má.jor1 iilvic�· 

·· versa («ab los sons y trompetes»), més «los ministrilS,·•orgµe;.y: 

/ � � 

' } 

263. MAssIP,' Jesús Francesc: La tradició teatral assumpcionista r (Nea
tes de Teatre a ·Tortosa). «Ebre-lnformes», núm. 233. Tortosa, 12-VÜÍ�l.;�82> 

264. El plany maria! de desig (vv. 25-28) ·va al to' de l'himne litfu'gic
« Vexilla 'Regis prodeunt» (compost per Venanci Honori Clemencia Fortu- � . · 
nat, que viu entre 530 i 603, Liber Usualis, 19). Per al sepeli de la Vf?,rge,-
i coro assenyalen els apocrifs assumpcionistes, hom canta el gregoriat,«ln 
exitu Israel Egipto» ( «Tonus Peregrinorum» dt-1 Liber Usualis, psalm' 113): 
tant dins del drama coro en la processó de la mort que recorre els · qi�rs 
de la vila el matí del ''15 d'agost. , . 

265. ldentificat coro a Joan Giner i Pérez (Oriola, 1548 - c. 1612),_ipes,
tre de capella d'Oriola fins el 1581, i de la catedral de Valencia -1,·del 
Corpus Christi des de 1581 a 1595. Autor de la ,música dels vv. 145�152
del DAE. ,• -- · ' 

266. � ldentificat amb Antoni de Ribera, cantor o membre de 1a caJ>eUa
Pontificia de 1506 a 1523. Autor de la «JucUada», sorprenent pel gran tize
ball d'aprofundiment en les arrels populars, de gran for�a expressiva, ,rin 
autentic cim de la nostra polifonia renaíxentista. · ·

2.67. Lluís de Vich fou organista de Santa Maria d'Elx almeilys';des 
de 1560, i mestre de capella des de 1562 a 1594. Autor del cant de sepultura 
de la Verge (vv. 219-230). ,· ' . :'. 

· 

Cf. per tots tres PEnRELL, Felip: La Festa d'Elche ou le dramllyrique ... ,
pp. 31 ss., i, VIVES RAMIRO, José Maria: La «Festa» y el Consueta de, 1709.
Ajuntament d'Elx. Imp. Segarra. Elx, 1980. · . .

Encara un altre autor apareix al Ms. de 1625: «lo licenciado· Comes»,
que compondria el segon cant de la Coronació (vv. 255-258), cant·que:n0 
figura als Ms. de 1639 i 1709, i, per consegüent, la seva música il<> •éns 1 1?,a 
perviscut, ni es canta a la Festa. El nom de l'autor podem relacioriar-ló 
amb el compositor barroc Joan Baptista Comes (Valencia, c. 1582- - 1643), 
la pro4ucció del qual es compta entre les millors mostres de· la m�ic!l 
barroca áls .Paisos Cataláns .. 
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GampaneS�:€J.Ue· so:nen, junt,'·amb� «1atartilleritli> itant en: l'entrada 
de Maria',a· l'�sglésia \:�m · !=áda vegada., que,:s'.ohre� el cel,-si bé· � J� 
pujada de .l'ariima de Maria al Paradís es •toquen' tamb:é:dol�es 
(«sonen la arfuonia _de la música 1de :ministrils y dulsaynes»). No: 
se'ns ·indica res. sobre els instruments de l'araceli -si bé tot fa; 
pensar en la seva antiguitat_: que són la guitarra, l'arpa i un� 
parell de guitarrons. Cap partitura, pero, de la música instrumen- .;, 
tal no ens ha perviscut. ._ ·· 

El drama en si, dones, excepte el cant de l'araceli, és «a ca-: 
pella».268 

Recúllen la partitura musical els manuscrits de 1639 (avui : 
extraviat) i els de 1709 i 1722 (el desaparegut de 1625 només con-'� 
tenia ·el text). Tanmateix, encara queda per fer una autentica: 
edició crítica de la música del Drama d'Elx, aplicant els actuals . 
cqneixements de paleografia musical i comparant els manuscrits '.. 
amb el cant real que avui es produeix (de vegades diferent de la 
partitura). 

4.4.5.3. Estructura dramatica

Igual que al DAT i al DAV, el nus gordia que desglossa el 
Drama d'Elx en dues nítides parts és la mort de la Verge. El DAE\. · 
ha :assolit un perfecte equilibri entre ambdues jornades, una.: 
mica més llarga la primera, tant en versos (140 enfront els 118 ·,. 
de la segona) com en· temps de duració (la música és molt més . ' 
lenta i més garlopada de melismes en la part inicial, per més an
tigá). 

Ambdues jornades s'obren i es tanquen amb solemnes entra
des a l'església i sortides cap a l'ermita-vestuari. Ambdues jorna� 
des vénen contrapuntades per una esplendida baixada de l'araceli 
(a la primera, per recollir l'anima de Maria, a la segona, el cós 
ressuscitat). I l'enlluernadora davallada del «núvol», que s'obre '. 
a mig vol, a la primera part, trabara l' equilibri drama tic en l' abas
segadora entrada deis jueus beHigerants, a la segona. 

268. El repartiment de les veus és el següent: la Verge Maria, Maria
Jacobea, Maria Salome i l'angel nunci són tiples. L'apostol Joan ha de ser 
tenor, mentre que Pere és baix i Tomas, baríton. El ternari combina _els 
tres graus: un baríton, un tenor i un baix. Bis dos angels superiors de 
l'araceli són un tenor i un baix, i els del pis inferior són tots dos tiples. 
També les tres figures de la Coronació conjuguen les tres veus: el•� 
personatge central (Déu Pare) és ·baix i els laterals, un tenor i un ba� 
ríton. 
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T�nmateix, c:al �er constar la major sRJemnitat «litúrgica» de 
la primera jornada (que1 e:as:. réco:rda-- m0lt el: �nna del, I>AV, 
cosa· que· ens· coi:ifirma: la s�va, Il.1ajor an:ti�it.at)) enfyont' del; dína
misme , i l' acc:eleració <;lels':.e;sd�:vei:µrµents:; (jug�t · �b': !llOl�.a·· sa
viesa ·dramatica) en fa- s_egona,jornada (m,és moderna; arµb;la m�:

sica polifünica i ·coraLdel segle �VI, ·itamb l'element p��licd�ironic· 
dels jueus, .i la latent comicitat de l'arri�ada" a misses dites' de
Tomas). ' . . . 

Jornada 

I 

11 

Estructura 

Escena Tema 

O Introducció: Desfilada fins a l'espai 
de representació 

1 Plany d'aflicció de Maria 
2 Visita als Sants Llocs 
3. Plany maria! de desig

Versos . ; 

. '

Rúbrica iníciaf, 
VV. 1-12
VV. 13-24 1, ( 

vv. 25-i's';. 
4 Davallada . del «núvol» amb l'angel . VV. 29-60

nunci 
5 Arribada de Joan 
6 Arribada dels .apostols 
7 Maria explica el motiu de l'aplec 
8 . Mort de Maria 
9 L'anima de Maria puja al cel 

10 · Desfilada de sortida 

11 Solemne entrada 

12 Adoració del cada.ver de Maria 
13 Invitació a les Maries 
14 Oferiment de la palma Pere-Joan 
15A . Enterrament de la Verge 
16 Judiada 
15B Continuació de l'enterrament i sepul-

tura 
17 Assumpció de Maria 
18 Arribada de Tomas 
19 Coronació de Maria 

. 20 Solemne sortida 

VV. 61�88
VV. 89-116 ( 
VV. 117-124. • ' .
vv. 125-128 . '··· .
VV. 129-140 r

Rúbrica final· .. ' 
. de la 

primera jornada· 
Rúbrica inicial· .. 

' de la'·. , 1
: 

segona jornada 
VV. 14H44 -;
VV

: 
145-J�� ¡

VV. 157-164, 
w. 165-172
VV. 173-218

VV. 219-230,.
VV. 231-242 .: .
vv. 243:2sd -.
vv. 251-258"•

Rúbrica final ·é 
de fa' ; 

segona jornada 
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4.4.5.4. L'espai escenic 

4.4.5.4.1. Empla<;ament a través de les epoques 

El Drama d'Elx, com és del domini públic, s'ha representat 
sempre dintre el temple parroquial d'aquesta vila (avui basílica 
arxiprestal). Ara bé, aquest espai escenic no ha estat sempre 
identic. Fins a 1334 roman dempeus l'antiga mesquita arab, sobre 
la qual es bastira el primer temple catolic, que hauria de subsis
tir fins a 1492. En aquest marc es devia representar per primer 
cop la «Festa». Només sabem que aquesta església era de planta 
de creu i, per tant, cal suposar tina estructura escenica similar 
a l'actual, amb un cel en altura al creuer (en cimbori, cúpula o 
volta), com succefa al drama valencia del mateix segle. El segon 
temple acabarla de construir-se el 1566 i duraria fins al 1672 quan 
s'ensorraria. A l'Arxiu Municipal d'Elx se'n conserva una descrip
ció for<;a interessant de la ploma de Cristóbal Sanz: w «El tem
plo donde se haze esta fiesta que es en la yglezia mayor, está 
hecha su fábrica para este efeto porque es muy grande de una 
nave, y tan alta que causa espanto y asombro a los forasteros. 
Parese que nuestra señora le sustenta para que allí se celebre su 
muerte y asumpción a los cielos. No se halla en la cristiandad 
otra tal fábrica como esta yglesia la qual se acabó según se ve.n 
sus edificios año de 1566.» Tot sembla indicar que es construí 
amb vista a la representació de la «Festa». Aquesta descripció 
d'una «alta nau», sense menció a cap element cavalcat (cúpula o 
cimbori), coincideix amb la rubricació del text de 1625, que asse
nyala com els tramoistes estaven «dalt de la arcada de la iglé
sia». Tot fa pensar en un edifici gotic, al sostre del qual -i a 
!'altura del presbiteri- hi devia haver o una trapa que donés 
a la teulada per on baixarien les maquines aeries o una bastida 
de fusta amb portes corredores. 

El temple actual es comen<;a a bastir, sobre els planols de 
Francesc Verde, el 1673, i es consagrava el 1784, construYt ja amb 
la magnificencia i les amplituds adequades a la representació. 
Per cert, que durant les reedificacions de Santa Maria, el Drama 
d'Elx es va continuar representant, d'una manera o altra, a l'es
glésia del Salvador. 

269. SANz, Cristbbal: Recopilación en que se da cuenta de las cosas
anci antiguas ... Ms. de 1621, pp. 154-155. AME. Publicat per Juan Gómez 
Brufal (Elx. Librería Atenea, 1954, p. 119). 
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4.4.5.4. L' espai escenic

4.4.5.4.1. Empla!;ament a través de les epoques
El Drama d'Elx, com és del domini públic, s'ha representat

sempre dintre el temple parroquial d'aquesta vila (avui basílica
arxiprestal). Ara bé, aquest espai escenic no ha estat sempre
identic. Fins a 1334 roman dempeus l'antiga mesquita arab, sobre
la qual es bastira el primer temple catolic, que hauria de subsis
tir fins a 1492. En aquest marc es devia representar per primer
cop la «Festa». Només sabem que aquesta església era de planta
de creu i, per tant, cal suposar una estructura escenica similar
a l'actual, amb un cel en altura al creuer (en cimbori, cúpula o
volta), com succe'ia al drama valencia del mateix segle. El segon
temple acabaria de construir-se el 1566 i duraria fins al 1672 quan
s'ensorraria. A l'Arxiu Municipal d'Elx se'n conserva una descrip
ció for!;a interessant de la ploma de Cristóbal Sanz: u9 «El tem
plo donde se haze esta fiesta que es en la yglezia mayor, está 
hecha su fábrica para este ef eto porque es muy grande de una 
nave, y tan alta que causa espanto y asombro a los forasteros. 
Parese que nuestra señora le sustenta para que allí se celebre su 
muerte y asumpción a los cielos. No se halla en la cristiandad 
otra tal fábrica como esta yglesia la qual se acabó según se ve.n 
sus edificios año de 1566.» Tot sembla indicar que es construí
amb vista a la representació de la «Festa». Aquesta descripció
d'una «alta nau», sense menció a cap element cavalcat (cúpula o
cimbori), coincideix amb la rubricació del text de 1625, que asse
nyala com els tramoistes estaven «dalt de la arcada de la iglé
sia». Tot fa pensar en un edifici gotic, al sostre del qual -i a
!'altura del presbiteri- hi devia haver o una trapa que donés
a la teulada per on baixarien les maquines aeries o una bastida
de fusta amb portes corredores.

El temple actual es comen\;a a bastir, sobre els planols de
Francesc Verde, el 1673, i es consagrava el 1784, constru'it ja amb
la magnificencia i les amplituds adequades a la representació.
Per cert, que durant les reedificacions de Santa Maria, el Drama
d'Elx es va continuar representant, d'una manera o altra, a l'es
glésia del Salvador.

269. SANZ, Cristobal: Recopilación en que se da cuenta de las cosas
ancí antiguas ... Ms. de 1621, pp. 154-155. AME. Publicat per Juan Gómez 
Brufal (Elx. Librería Atenea, 1954, p. 119). 
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4.4.5.4.2. L'escenari horitzontal
. C�m_a DAV, la Festa d'Elx es desenvolupa en un escenari múl

t1¡.,le 1 s1multani, horitzontal i vertical a la vegada. 
, A !ª basílica de Santa Maria d'Elx, els actors accedeixen a

1 espa1 de representació per la porta central del temple, després
d� fer ,u� recorregut processional pel carrer provinents de l'er
m1ta got1ca de Sant Sebastia, que els fa de vestuari (fig. 14). Des
de la porta al �adafal hi ha un passadís en pendent anomenat
«�ndador», on, igual que a Valencia, s'esdevenen diverses seqüen
c1es d'acció dran:iatica. L'«andador» no només fara de via cap
a la casa de Mana --en la primera jornada- i cap a la vall de
Josafat (sepulcre de la Verge) -en la segona- sinó que al llarg
del se� _camí, Maria es postrara davant els sagrats llods (Hort,
Calvan 1 �epulcre de. Crist), al llarg del seu recorregut s'aplega
ran els apostols provments deis seus llocs de predicació· lluita
r':11 a�b, el� j�eus, que intenten endur-se el feretre de 1a' «Mare
deu», 1 d alh s exclamara Tomas que ha fet tard al sepeli (fig. 15).

o --
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1 

. 1 

l• -•1' 
1 1 �----=-----�

l D 
1 1

t ____ ¡_ ___ J 

FIGURA 14. Distribució horitzontal de l'espai escenic de la «Festa» 
d'Elx. 

O
; 

Ermita de Sant Seb�stia. l. Recorregut pels carrers que menen a la basílica.
1 . Porta de Santa Mana. 2. «Andador». 3. Cadafal. 
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FIGURA 15. Planta de la basílica de Santa Maria d'Elx. 
Distribuc;ió espacial 

1. Porta d'accés. 2. «Andador». 2a. Verger Getsemaní. 2b. Mont Calvari. 2c. Sant
Sepulcre. 3. Cadafal. 3a. Trapa maquines aeries. 3b. Trapa canvi d'imatge. 4. Públic 
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FIGURA 15. Planta de la basílica de Santa Maria d'Elx. 
Distribuqió espacial 

1 Porta d'accés. 2. «Andador». 2a. Verger Getsemaní. 2b. Mont Calvari. 2c. �a�t 
Sepulcre. 3. Cadafal. 3a. Trapa maquines aeries. 3b. Trapa canvi d'imatge. 4. Public 
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Es manté, dones, l'orientació escenica de l'acció en sentit oest-est, 
aixo és, penetrant a l'espai de representació pels peus de l'esglé
sia i culminant l'acció al migdia, l'altar. Hem de tenir en compte 
que en la festa d'Elx tot simbolisme ha quedat explicitat d'una 
manera progressivament naturalista, car li ha calgut ser inteHigi
ble des del segle xv fins a !'actual. 

4.4.5.4.3. L'escenari vertical 

Com a DAV, on la verticalitat resumia la simbologia «inferius
terra-superius», a DAE l'escenari vertical es conjuga harmonio
sament amb l'horitzontalitat dramatica. Com a DAV també, DAE 
ha bandejat el mal infernal i vol ser un drama de bondat i d'edi
ficació (tot i que acull el passatge dels jueus, que signifiquen la 
maldat redimida). 

La gran cúpula de l'església de Santa Maria d'Elx permet sig
nificar una idea grandiloqüent del Paradís, subratllada per la 
gran altura que les maquines aeries han de salvar per arribar al 
cadafal-terra. 

De fet l'espai de «Paradís» queda ocult rera la lona i només 
ens és visible el viatge deis personatges celestials a través de l'es
pai. Aquests vint-i-cinc metres d'altura pels quals es mouran les 
maquines aeries són el centre de l'acció cabdal del DAE: la Coro
nació; el moment en que la simultanei'.tat es quadriplica: simul
taneitat a terra entre el cadafal (apostols i altres) i !'«andador» 
(Tomas), simultanei'.tat a l'aire entre l'araceli (Maria Assumpta) 
i l'aparell de la Coronació (anomenat de la «Trinitat») des d'on 
Déu Pare llan9a !'«imperial corona». És la culminació de la multi
plicitat espacial de l'espectacle medieval. 

L'autentic espai del «Paradís» queda ocult a !'espectador i re
servat als tramoistes: els que tenen cura del bon descens de les 
maromes que sostenen els ginys aeris, i els que, a la teulada, 
fan moure !'enorme politja que fa davallar les maquines (vegeu 
fig. 16 a pagina següent). 

4.4.5.4.4. Tramoies, decoració i efectes especials 

El cel i les maquines aeries 

A la cúpula -amb una altura, des de la seva base circular 
fins al cim, de 15 metres- hi ha tota la bastida on s'emplacen 
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FIGURA 16. Secció de la basílica de Santa Maria d'Elx amb distribució 
escènica vertical 

1. Espai de cel. 1a. Tramoia per davallar els ginys. 1b. Portes del cel. 2. Recorre
gut vertical dels aparells aeris. 3. Cadafal. 3a. Batiport d'entrada dels ginys aeris 
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FIGURA 16. Secció de la basílica de Santa Maria d'Elx amb distribució 
escenica vertical 

l. Espai de cel. la. Tramoia per davallar els ginys. lb. Portes del cel. 2: Reco�
gut vertical dels aparells aeris. 3. Cadafal. 3a. Batiport d'entrada dels gmys aens 
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els operadors. La cúpula s'obre a la teulada on hi ha un gran torn 
o cabrestant amb un doble joc de politges fixes per fer baixar tant
el núvol i l'araceli com la «Coronació», aquests dos últims simul
taniament en I' escena final.

Tot aixo ho amaga de la vista del públic el grandiós llen9 del 
«cel» que tanca l'anella de la cúpula (de 15 metres de diametre). 
Tenim documentades diverses reconstruccions d'aquest llen9. El 
1760 pinta un cel Francisco Talón pel preu de 300 lliures (4.500 
rals de billó). El mateix any es restauren les maquinaries aeries. 
El 1761 el cel que es col·loca a Santa Maria és de Marcos Evan
gelio, arquitecte de l'església, que proposaria, a la vegada, una 
nova tramoia per fer descendir els aparells aeris amb una majar 
facilitat i que constava de més d'un torn.270 El 1839 se'n fa una 
restauració, d'aquest llen9, a carrec de Nicolas Sempere. El 1866 

es fa un nou cel de la ma de José Gonzálvez Martínez, que dura
ria fins a l'incendi de 1936, i on es figuraven diversos núvols amb 
serafins tocant instruments musica:ls i angelets que desplegaven 
cintes on anaven escrits versicles del Cantic dels cantics (record 
del cant que s'oia al moment de l'Assumpció, segons alguns apo
crifs). Després de la ·Guerra Civil en féu un altre l'íHicita Francesc 
Rodríguez, i !'actual fa poc que es va realitzar a Valencia. 

A la banda del presbiteri, com calculem per a DAV, s'obren 
les anomenades «portes del cel», unes portes corredores que dei
xen l'espai d'una trapa (1,50 X 1,,50 metres) per passar els ginys 
voladors, amb un broc (0,30 X 0,30 metres) que, tancades les por
tes, deixa passar les maromes. Per dalt del llen9 l'obertura és 
envoltada d'una baraneta de ferro que protegeix els operaris 
ajudants del descens, la qual va coberta de tela blava. 

La modernitat actual d'aquest cel no .nega !'existencia d'un 
muntatge semblant al quatre-cents. Ja hem vist el seu ús a Valen
cia i la seva referencia a Barcelona, que es traspassa a Castella 
on, al segle XVI, tenim la descripció d'un cel complexíssim per a 
una Representación de los mártires Justo y Pastor.m 

270. VIVES, J. M.: Op. cit., pp. 112-113. Aixo ens fa suposar que el pri
mer cel, construit només un any abans, devia ser per a les representa
cions provisionals a l'església del Salvador, que a partir del 1761 -com ho 
testimonia el mateix Marcos Evangelio- ja tornen a realitzar-se a Santa 
Maria. 

271. Representación de los mártires Justo y Pastor. Editat per CRAW
FORD. «Revista de Historia», XIX (1908), pp. 431-453.
« .•. se representó cómo baxaron los ángeles del cielo ... para lo qual se
hiza un arco grande de 36 pies en alto, y 28 en medio,· en medio del qual
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El �ime:r apa:ue.U t aevi · que :suPt a;. esfena· és . 1' anomenat \ pel 
gG)blet «111angrana»P2;·:(«núvol»:, .. pe:f les) con.suetes);·• que1 consistei·x 
en una esfera elipsoidal ,que s'obre en· vuit1 gallons . (d.'aquesta 
característica li .ve� el. riom de.la· fruita gFillonada). Al seu interior 
una estructura metaHica sosté l'angélet nunci. Ffos · fá ben poc, 
(abans de 1906)l'estri anava pintat.pel'defora en blau com'corres�:· 
ponia' a la Idea de núvol que davalla · al «caelicole». A !'última 
repassada, pero, i oblidat �1 seu significat primigeni, hom el pinta, 
de 

1
granat, evocant el color de la magrana. Aixo li ha fet . perdre . 

el seu evident significat de núvol, que ja ben pocs recorden. 'La:,' 
«marigrana» que descriu el 1886 Javier Fuentes y Ponte,?73 a més, 
d' ésser blava, duia pintats a cada grilló un querubí. 

La «mangrana» surt del cel, naturalment tancada, i, una ve- 1

g�da fora, es va obrint mitjanc;ant uns tirants que també eren .' 
eii un. principi blaus, i avui són granatosos. 

Les maromes que fan davallar els ginys aeris són gruixudes í
cordes de dmem folrades amb tela blava. · 

S'ha parlat reiteradament de l'essencia barroca d'aquestes�. 
maquines.274 Cree que hem posat sobrad�ent de manifest aques- ,. 

se hiza un zielo que tenía 14 pies en güeco y en ancho 10 y 7 pies en largo. 
Este se governaba por de dentro y hazía su arco y daba sus vueltas como 
el verdadero cielo. Avía música de dentro y gente. Tenía sus puertas ze- • 
rradas, las cuales se abrían con estrellas de oro de que toda la mitad es
taba quajado. Esto era a la parte donde estaba la luna, porque la otra · 
mitad donde estaba el sol, solamente tenía su color azul. Este · se hiza de 
lienz9, fundado en arcos de zedazos. Estaba en 2 medios, porque de ofra·� 
suerte ,no se podía hawr bien. Estaba fundado cada medio en dos medias , 
lunas de madera, de las quales iban muchas riostras a todas las partes 1 

de. los· arcos, porque de otra manera no pudiera tener firmeza. Encajá- . 
ronse estas dos medias lunas en una gruesa viga redonda y larga que .af'ia- · 
VP,$aba todo el arco en medio; en medio de la qual viga se hiza un andamio· , 
don,;1.e pudiese estar la gente que estaba dentro del dicho cielo. Tenía este 
cielo, por un lado, una puerta pequeña, a la qf,lal cubrían dos ángeles que . 
estqban governando el cielo de una parte, y otros dos de la otra, y por 
ella_ entraban y salían,· por lo qual era necesario, sin que persona_ lo.:.. . "' . / viese ... » . , 

272. Nom que ja consta el 1599 en !'entrada de Felip 111 a Barcelona.
274. Xavier HBREGAS (Historia del teatre catalil, p. 32, Editorial Milla,
273. Memoria histórico-descriptiva ... , p. 181s.

Barcelona, 1978) considerava• que tot l'espectacle era «eminentment bar- ·' 
roe». Encara ho sosté per a l'escenografia E. LLOBREGAT (art. cit., '«La Tra .. > 
moia», p. 24), en afirmar no menys que: «Aquesta dimensió vertical i . 
aeria de l'escenografia és una part que s'ha d'atribuir a dates posteriors 
a· la introducció de la complexa tramoia barroca que tingué el seu origen 
en els m�tatges escenics dirigits per Calderón» (!). r 



ta 4mptopietat,' documentant el 1399 un �pa�ll molt semblant al 
núvól, elxa; , utflítzat. a; l'Al�'�feria, de- S�rag0ssa ·en la ooronació 
de Martf·l.'Huma, que foia davallar també:j;ll seu.,inted01;:· un ange
let per, dur aiguamans ·af rei o. servir-li una ·copa ;i', un. plat de 
frui�es ,", mentre llan�av�: paperets amh ,_ Üetres afleg�riqúes), a la 
men<;:ionada córmia<:ió 'reial.275 Apuntavem, fins i tot;. Ia;proce
dencia valenciana d'aquest giny, car en les coronacions "sa:r:agossa-

· .. nes els• comteineis de Catalunya-Aragó solie:0: fer-se porta�···el-�k
més rics elements escenografics de la Confederació,: la ,majoria':
deis quals eren soHicitats a Valencia. Ens corrobora �l .suposit. 

· ·no només la presencia en el Drama d'Elx, sinó fambé l'existehci�'.,
i la supervivencia de tramoies semblants a diferents pobles: d��.
l'Horta valenciana, el més famós deis quals és Silla, on · en les:. ·
'Festes ,del Crist (6 tl"agost) és tradicional penjar a fa_ porta de,i
l'església una maquina de fusta semblant al núvol iflicita; anome-,
nada «Carxofa»; que s'obre en entrar la processó del Sant Crist_·,
al temple, i al seu dedintre un xiquet vestit d'angel canta un,

motet.216 El 1412, en la coronació de Ferran d'Antequera, un alt�'.•
giny de núvol baixava del cel: al seu interior apareix Uii. angeF
amb una espasa que commina el rei a 'restaurar el papat (astuta.
i habil maniobra contra Luna, que faria exclamar a l'energic· · 

'Benet XIII: «Me que te fecit, metisti in desertum»). I encara,,el: '
1439; hem documentat un altre núvol a Florencia, sensiblemerit:
més gros, car havia d'encabir dos angels i el Crist en l'Ascensió\;

, semblant a la «nube con 2 ángeles y 2. trompetas» que haixava· á�
les «Cortes de la Muerte» castellanes, ja del. segle xv1. .• .. : · , ,

Valtra impressionant maquina aeria iHicitana,és l'araceli�,la". 
', I 

. Vid sobre el medievalisme de l'escenografia barroca, l'article que hem:
realit�t per a la «Revista del Departament d'Historia de I!Art de la y��,

versitat de. Barcelona», Aproximació a l'obra dramatica de Francesc_ Vi-:
cen� Garcia. «D'Art», núms. 8-9, novembre 1983, pp. 147-156. : . 

275� «Des te cielo baxava un bulto grande a manera de nuve, que: ve
nia a caer encima del aparador del Rey. De dentro desta nuve paxó. uno:
vestido como ángel cantando maravillosamente... bolvió a baxar con Un<fS.'.:'
fuentes doradas ,muy lindas para dar agua manos al Rey ... buelto a, subir:· ,. 

se. el ángel a su nuve, de allí a poco bolvió a baxar �n pla�o de la· ,frutfL: 
qi¡.e avía de comer el Rey ... últimament� baxó el ;1-nsmo angel la copq_:.
en que avía de bever el Rey ... » (BLANCAS: Coronaciones de los re,¡es d_e· 
Aragón. Lib. I, cap. VIII. Cf. MILA: Oríge�es ... _, p. 237). 1: . · · 

. 
. 276. . SÁNCHIS GuARNER, Manuel: El Misten assumpcwmsta de_ fa c.'!t�

dral de Valencia, p. 110. Vi(}. també CASTELLó I TRAVER, Josep-�mih:· S�lla.
GEC, 13; p. 598. · 
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qual ve profusament documentada durant tot el segle xv, com
ja hem vist, a Valencia, Barcelona i Florencia, pero també a Tor
tosa, per exemple.277 

L'araceli d'Elx ens recorda molt el timpa de la Porta dels
Apostols de la catedral de Valencia: la Verge al mig, envoltada
d'angels cantors i sonadors d'instruments, drec;ats sobre peanyes.
Pero com aquesta n'hi ha moltes, de representacions escultori
ques i pictoriques des del gotic més primitiu. 

L'araceli iHicita és una estructura metaHica amb cinc peanyes
que sostenen altres tants personatges:. un de central, que puja
!'anima de Maria, després substitult per la mateixa imatge de la
Verge, i quatre de laterals, amb instruments músics (fig. 17).

FIGURA 17. L'araceli (DAE) FIGURA 18. La «Coronació» (DAEJ 

Una men� �'araceli més petit és l'anomenat «Coronació», estructura metaH1ca amb tres peanyes, on hi ha Déu Pare I · · als costats dos angels, que, en !'escena final, coronen 1: i:���
277. El tenim documentat en un entremes d'Adam · E Corpus Christi», full 2 (I). Llibres de Claveria, 1448. AJT.

va. «Cuern del
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ascendent de Maria amb una corona de !launa daurada sostin
guda per un cordó de seda groga. D'aquest aparell aeri, pero, no 
en tenim cap documentació. Sembla que podria ser d'introducció 
més moderna i que abans tal coronació podria tenir lloc del cel 
estant (a la bastida, sota la volta, sense davallar una maquina 
específica). Tanmateix és un suposit que no podem confirmar 
(figura 18). 

El cadafal i l'«andador» 

El cadafal és un gran entarimat de fusta al9at al creuer (en la 
banda del presbiteri) de !'altura d'un home i quasi quadrat (8 X 7 
metres); va envoltat per una balustrada amb 12 canelobres (pri
migenia iHuminació de la representació) i cobert per una gran 
catifa. 

Al bell mig de la plataforma s'obre la trapa principal (2 X 2 
metres) on s'amaga l'araceli en les seves dues baixades, i on es 
dre9a, en la segona jornada, el sepulcre de Maria, també envoltat 
de balustres. 

A la banda de l'Evangeli (nord-est) hi ha el Hit de la «Mare
déu» cobert de domassos, sota el qual s'ubica la segona trapa 
(2 X 0,80 metres) per on es realitzara el canvi del nen-Maria per 
la imatge de la Verge difunta, mitjan9ant un giny que, recent
ment, ha modernitzat l'arquitecte Antonio Serrano Peral. Al 
segle passat i seguint encara les indicacions del Ms. de 1625, 
aquest llit era flanquejat per quatre canelobres que s'encenien 
en el moment de la mort de Maria.278 Ara ja no existeixen, segura
ment perque no se'ls necessita en la seva original funció d'iHu
minació. 

A la banda de !'Epístola (sud-est) hi ha vuit banquets per als 
sis angelets acompanyants (quatre que porten la cua del mantell 
de la Verge i dos que li duen els coixins) i les dues Maries (Salo
me i Iacobe). 

Al segle passat hi havia quatre cadirals per a l'arxiprest i 
capellans, i una banqueta única per asseure's els llavors deu 
angelets acompanyants i les dues Maries.279 

Així dones, durant la primera jornada, el cadafal fa de casa de 
Maria, si bé ha suprimit tot element arquitectonic que ho asse-

278. FUENTES Y PONTE, J.: Memoria histórico-descriptiva, p. 197.

279. FUENTES Y PONTE, J.: Op. cit., p. 191.
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nyali, mentre l'element mobiliar (Hit i seients) ha agafat el pro
tagonisme principal (fig. 19a). 

QJ 0 
8 

8 
a_., 5 

c. 

FIGURA 19. Planta del cadafal del Misteri d'Elx 

a. I jornada. 1. Llit de Maria. 2. Trapa. 3. Escales del presbiteri. 4. Seients d'aii
gels i Maries. 5. «Andador». b. II jornada. 1. Feretre de Maria. 2. Fossa sepulcral.
3. Escales presbiteri. 4. Seients d'angels i Maries. c. «Andador». 1. Seient de l'ar
xiprest de Santa Maria. 2. Seients deis «cavallers electes» i «portaestendard»

En la segona jornada, la trapa central es fa buit balustrat i 
és el sepulcre al voltant del qual els apostols organitzaran el se
peli de Maria. El túmul de la Verge marta (portat en processó 
per la ciutat al matí) s'allotja al sud-est, i els seients d'angelets 
i Maries al nord-est (fig. 19b). 

En aquesta segona part, quan s'efectua !'entrada a escena 
(l'església), les dues Maries i els angelets es queden als peus del 
temple (a la banda de «la pila de l'aygua beneyta»), i allí s'hauran 
de desplac;ar els apostols quan decideixen fer-les partícips del 
sepeli de la Verge. Cal suposar, dones, que aquest espai ha pas-
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sat a figurar la casa de Maria (despla�ada del cadafal pel lloc 
d'enterrament, la vall de Josafat), on aquestes dones vivien en 
companyia de la Mare de Déu. 

S'accedeix al cadafal per una· llarga rampa de fusta, de dos 
metres d'amplada, també encatifada i amb dos esglaons a !'entra
da de l'entarimat, que arrenca de la mateixa porta principal de 
l'església. Immediatament abans d'accedir al cadafal, l'«andador»
té dos eixamplaments a dreta i esquerra per posar-hi els cadirals 
deis «cavallers electes» i «portaestendard», a la dreta, i de l'arxi
prest a 1' esquerra. Al segle passat sembla que només hi havia 
l'eixamplament de la dreta per a la representació civil, car l'arxi
prest i altre clergat, com hem vist, tenia els seus cadirals sobre 
el mateix cadafal de representació 2.10 (fig. 19c). 

L' «andador» és igualment tancat amb balustres, amb algu
nes obertures al llarg del seu recorregut per on entren els apos
tols per . reunir-se amb Maria, a fi i efecte de fer la sensació 
de diversa procedencia (com assenyalava el DAT): «entren tres 
apostols... cascú per les portes de la dita iglésia ... » (rúb. en
tre vv. 92 i 93). A principis de segle,281 els balustres de !'«anda
dor» i el cadafal anaven pintats, alternadament, de blau i blanc 
(com el tendal que encara avui cobreix la porta principal de l'es
glésia per on entren els actors), que, al nostre entendre, són els 
colors de la «Festa», car manifesten aquest concepte de cel-i-nü
vol que enclou un fet com l'Assumpció de Maria. Pensem que l'art 
medieval participa de tota una simbolica cromatica que caldria 
tenir molt en compte en la realització d'un espectacle d'aquesta 
naturalesa, i que caldria restituir el blau del núvol i l'alternat deis 
balustres ... 
, No sabem res de la ubicació exacta deis Sagrats Llocs quan 

ocupaven capelles senceres. Sí, pero, de les pilastres d'on pen
javen llurs aHegories al segle passat: l'hort de Getsemaní, · figurat 
amb una reixa i unes flors, era sobre !'última pilastra esquerra 
de la nau; el Calvari, amb una creu flanquejada per dos canelo
bres amb ciris encesos i sota un dosser amb frontal de seda 

· blanca i sobredaurats, era a !'última pilastra dreta de la nau;
finalment, el Sepulcre, figurat amb una urna de fusta imitant
marbre amb la llosa fora del seu lloc, se situava al massís es
querre de la part interior de la porta del Sol.282 

280. FUENTES Y PONTE, J.: Op. cit., p. 190.
281. DUGI, Emilio: La Asunción de Elche. «La Verdad». Tortosa, 18·

VIII-1900.
282. FUENTES Y PONTE, Javier: Op. cit., p. 191.
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Actualmellt,, tpts, tres.1 lle.es."; en. 1 ·1:Uila• figll11adó. molt simplifica
da, pengen: ·��·-Ies�tres columnes· de'la• dreta d�· la:nau; per, marear 
w:i., ml:ljor · desplagament dramatic,. abans .coµcentrat en la pa1t 
Qé$t1- de }'esglésiá, ara. progressiu ·cap ar. ca,dafa l; veritable. centre, 
de' l'acció;: . 

Vestuari i ef,ectes especials , 
., 

Poca· cosa assenyalen .els consuetes respecte al vestuari : deis;· 
actors. º 

Aétualment les· Maries Oa Verge, Salom� i Iacoba) van amb:' 
camisa blanca i mantell blau; els angelets que les acompanyen,\ 
amo,túniques de color canyella (els dos del coixins -que seran·· 
de· «vellut carmesí»- amb bandes vermelloses); els angels de� 
l'araceli duen una túnica blanca (el central i els dos inferiors) i '., 
els de ,dalt, túniques en verd ciar; eli;; de la «Coronació», tots tres ( 
personatges van de blanc. El vestuari deis apostols i jueus, pero; 
es··desfaca pel seu esclat de color,283 i només assenyala la «capa de 1·

cor· de pomas blanch» pe:r: a sant Pere en la segona jornada. 
Cal ,assenyalar que, com· era costum' en les representacions'•� 

medievals, els apostols d'Elx portaven una diadema daurada a l. 
cap. alilb els seus noms rótulats en llatí («S. Petrus», «S. Iohan-:; 
nes», «S. Mathias», «S. Iacobus», etc.), per identificar-los millor. 1-_
Pi.lis· a la decada deis quaranta encara ostentaven aquest distintiu; .: · 
Avui_ només les dues Maries («Mara. Salome» i «Maria Iacobea») :. 
serven la tradició del retol. 

Altres distintius de l'apostolat són: el llibre per a Joan Evan- ·. 
gelisfa,284 les claus (un parell, grosses i ·daurades) per a sant Pere, \_ 
el barret de pelegrí i el bacul amb la carbassa per a ,Taume el Ma-r · 
jor, i al segle passat encara hi havia l'espasa per distingir Pau .. 285 : 

Els · altres no porten distintiu. ,, · .! 

La palma que l'angel nunci lliura a Maria és ornada amb ori- � 
p�ll. · Hi ha hagut algun localista desnordat que ha volgut v�ure ·._ 

,,, 

283. Recorda el vestuari emprat en la tragedia grega segons lectura ,_
actual del Theatron Kessarianis d'Atenes, que bandeja la blancor inventada í 
pels neoclassics alemanys. . , , 

284. La «Consueta·de Sanctis». (1516) de la catedral de Mallorca distin- ·
gia Joan Evangelista «vestit ab casulla de xemallot blanc, ab un vel blanch ., 
de sede devant la cara, e ab diadema; e ab la ma esquerra aportera una t 

palma e hun libret, e en la ma dreta aportera hun ciri xic blanch» (f. 19). 
(Cf. DoNOVAN: The liturgical drama ... , p. 128.) . ' • ' 

285. FUENTES Y PONTE, J.: Op. cit., p. 197.
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en la ·palma (i fins i tot en, la «m.ID1gnana») un dí&tjntiu. d'Elx, la 
�iuta-t �e les palmeres per. e-�q�¼�nQ�a. Pero tots ;eJs· apodFifs 

1
as-

. senyalen·, _aque�t,pa:'1itula:r
'. 
i;. ch'.ama��amenv;- .l� ttobe� j,a �L970 

en un, drama hturg10,de · les� t.nes-. Mames,•, portad'.1, per l ruigel, de la 
Resurrecci(>,286 .que· de$prés -passaria·: a:.ser.:.'palrna ;martiria1�:18't- El 
cetimo:qial que l'acompanya (besar-la.(i tocar-fü..am"J,. el front)'.h9m 
l'ha connectat també amb un,.costum oriental usat encara. en ceri .. 
monies búdiques. . . 1 ' • 

Quant als efectes especials, el més espectacular és ·ronpell 
que es llan9a en cada sortida del cel, i que cau, en mil ref.lexos,
sobre els caps dels actuants al cadafal. L' oripell és un· �l' dtf 
llautó daurat (que a Tortosa, i aplicat a l'escenógrafia dramati:�a, 
documentem al segle xv) que s'utilitza retallat · com papetets:,de 
confetti i que té l'antic precedent de les festes per la, coronacio· 
de Martí !'Huma (1399).288 

Subratllem aquest paraHelisme festa profana - festa religiosa, 
en l 'espectacle medieval. Dues coronacions: la de la. V erge '¡:: la-, 
del rei, realitzades amb ginys, tramoies i efectes especia.Is Jµ�n-. 
tics.289 No és cosa d'estranyar. Els signes religiosos del. Corpus'. 
s'usaven, iguals, en les entrades reials a la ciutat. Ja hein'.,\1is�, 

· com Ferran d'Antequera es féu po�ar per a la seva coronado\
!'esplendida escenografía del Corpus valencia. Els paraHeH.smes
no són fortuits, són fruit d'una unitat estetica general i com\ma
a tota l'Edat Mitjana... .

Els efectes especials sonors, produi'ts també en les' sortides¡i• 
entrades del cel, s'assoleixen pels coets i el repic de les campanes. 

Un únic efecte aroma.tic percebem en l'enterrament, de Mari�, 
el cos de la qual és encensat per Pere abans de dipositar-lo . al 

' sepulcre. . . , :. . 
· 

La primitiva illuminació de l'espectacle es reduia ·als. dotze 
grui:xuts canelobres que afitoraven els entoms del cadafal (avui 
dotze ciris molt minsos), els quatre brandons als extrems del 'llit 

•• 1 ', 
' 

286. Regularis Concordia. de Sant Ethewold., Vid. nota 6, p. 39�. ,
i87. «De Sancto Stephano», f. SSv-56 del «Prosa-Responsoriale)) (se

gle xu), Ms. 78. Biblioteca Municipal de Cambrai (Franga). Cf. DoNOVAN·:
. Óp. cit., p. 118. . · • · 

. 288. « ... dexávase caer por todas partes muchas letrillas, 'y coplq.s ¿es� 
critas, unas en papel colorado, . otras en amarillo, y otras en papel. aiti.l, 
con tintas diferentes ... » (BLANCAS: Coronaciones, íd. Cf. MILA I FoNTANALS:
Orígenes ... , p. 237).

· ' 
289. Encara a la coronació de Ferran d'Antequera (1412) es figurava

simbblicament una coronació de la Verge. 
't • .,. . .... 



de la Ve'rge. mol'ta 290 (�vui, sup,;in'ij;ts), i els ;dris· que encenien, els. 
apostd)sr1(�w�"llanguides• espelmes), entom .. delf f�retre1 de, Maria
al fhi�l de lá prirrü�ra jornada• i, quail! fan::«lo · s.óter.rar» voltant: el 
Gadáf41, en la segona. H�m· �e· stiposá:r tánibé�icom ocórria aVa
leDC.ia i Barcelona� que les maquines··aerfos (núvol, a,raceli i ·<�Coro-; 
nació») anaven igualment' iHuminades anib torxe� o cirls! element�'.1 
que no han·perviscut ni se'n'té notícia. . . . ·· 

4:4.5.5. Acció dramatica: direcció i interpretació
' 

. \ 

L'acció de DAE és d'una cerimoniositat absoluta en la prime-·:·· 
ra jornada, cosa· que corrobora el seu major arcaisme, en mani-:; 
fest' parentiu amb DAV; cerimoniositat que es trenca únicament '.5 . 
amb la «Judia» de la segona part, d'una prodigiosa habilitat dra- .t
matica, punt de flexió -des de l'optica teatral- del DAE. . · 

Les consuetes de la Festa d'Elx són, com hem viSt en DAV, .e 

molt explícites a l'hora de marcar els moviments actorals. A cada�: .. 
moment precisen el gest, l'acció concreta que els actors han de '

1 

representar. I aixo s'ha mantingut d'una manera estricta al llarg 
dels segles. Recentment s'ha creat el, carrec de «mestre de ceri- ;' 
monies», la fundó del qual no és la direcció escenica propiament .: 
dita· (que actualment no es dóna a Elx) sinó únicament vetllar ('.. 
pel rigorós manteniment de tots els solemnials moviments del
DAE. · 

' 
� 

Tant les Maries i la Verge com els angelets, no abandonen la'·· 
posició de les mans juntes orants en cap moment, i les saluta- ' 
cións van marcades sempre per un estricte ritual: els apostols,. 
saluden Maria agenollant-se al seu davant, inclinant el cap i be-· : · ,

1 

sa11t-li el dors de les mans. S'ha suprimit fins i tot l'abra�ada ,,. 
que marca el Ms. de 1625 en la salutació de Joan a Maria, que·:•. 
desdiria de la rigidesa cerimonial del conjunt. Els angelets cada , ; 
cop que passen per davant de Maria li retran una genuflexió ·i·> 
una inclinació de cap. Els apostols se saluden entre si, abra�arit-se 
mútuament. 

Els lliuraments successius de la palma es veuran embolcallats1 

també per una cerimonia: é:aldra besar-la i posar-se-la .. sobre· el 
front cada vegada, tant qui la dóna com qui la rep. I

290. « .•• esta Ntra. Sra. en lo lit ab quatre blandons sobredaurats a� .
ses aches enceses de sera blancha a les quatre esquines del cadafal». (DAE; 
Ms. 1625, rúbrica entre vv. 140 i 141). 
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·Les· entrades de l'apostolat van :presidides :pels géstos· de sor-•.
presa/de· trobar-se Teurilits mira�ulosament. Aquesta gestüacip es 
realiua obrint els, b1a�os, i, al�an�]Qs:, mirant d1'.un, Hoc a <Faltr�. 
aÍiib. éá:r:a · Je'.;�rpresa,·: akq, és, <ifbntá����tiqns� �qm�as,senyaÍ�n 
l�i,. �úpriqµes. ,; . . ·. 

Els., «vis_sages y , serimonies» .marcats per"i aJs jüet,t.s\en . veure 
el i,_epeli de Mariá facilment deriven cap a 'la •�oinicitat! L'?acict 
de la «Judiada» conjuga magistralment él drama.tisi:ne• beHic 'i el', 
dinamisme hilarle, tan cars al teatre m�dieval _i tan · pers�guíts, 
pel rigorisme· eclesiastic de totes les epoques (encarara1 segle ,pas:. 
sat aquesta escena sofrí la ferula de la censura, i _µo fou restáu¿:a-
da fins a la «reforma» de 1924). · . . · '-; , · · 

En aquesta brega actualment Joan utilitza la palma per -�turar·· 
els jueus. Sembla que el públic, des de les tribunes, : �·atis·, de ·· 
guerra els tiraven codonys des deis balcons».29.1 En els const,1eté,S} 
antics (1625, 1639 i 1709) tant Pere com el primer jueu tréuen, 
llurs coltells o alfanges (sabres corbats propis deis alarps)}Jlui� 
ten fins que miraculosament els hebreus. queden amb les mans; 
agarrotades --contra tota tradició, que els deixava cecs...;._� cosa 
que caldra evidenciar ostensiblement «ab los brassos en. alt»;· 
L'espiral dramatica tindria el seu cimal amb el no menys cqmic. 
bateig per aspersió.·... · · ·· · 

Després, el rigorisme litúrgic del moviment tornarla a ·-iiti� 
rar: el sepeli es restaura «ab tota la solemnitat y reverencia;1,que · 
poden». , ·-1 

Certes emocions també s'anotaran acuradament, ców j:>er. 
exemple el plor de s.olitud de Joan («y apartat un. poch, com/at 
plorant, canta», rúb. entre VV. 80 i 81) o el plany deis apbstolSj 
davant el feretre de Maria («fent demostrac;ions com qui· plo:ra:»,1 
rúb. entre. vv. 230 i 231), adhuc la sentida,dissort de Toina�·'per 
haver fet tard («fent admirations, mostrant gran sentimentº �r 
no.haver-se trobat a· la fi de Ntra. Sra.», rúb. entre vv. 230 i 2�1)�-

Una .direcció ·escenica en el sentit modern de la paraula n.o· ha 
existit mai per a l'espectacle de la Festa d'Elx. A l'Edat Mitjana; 

\ . 

291, Alexandrí de l'iHicita Gaspar JAÉN URBAN: La Festa,' poema· XX, 
. p._ 53. Premi «Ciutat de Palma» de Poesia 1981. Editorial Moll. Mallorca, 
· 1982. Col. «Balenguera», núm. 30. . · '.·· 

'Hem dé subratllar que en l'Entremes deis Turcs, documeritat a Tovfosa 
el 1439, en la batalla que es representava, hom utilitzava com a projedtils 
beHics «figues e ma9<llles», elements fruitals ben relacionats amb anees•· 
trals cultes agraris. Cf. MASSIP, Jesús Francesc: L'espectacle inediev,ql. 
«EJ:,re-Informes», núm. 177. Tortosa, 26-VI-1981. 

, r 
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el me1;1tre· de •"l:apell?,
,.
d:ifjgia;.,a1-la ve.gada el,.,-.cant: fel moviment; 

movime;at;,, d��ltti=I:.; band�,: mimetic;: pres:, de • la li:(úrgia <l. de: les. 
fun:Q.es';ce�6nials · de l'epoca.· 

Certs .. documép.ts 'francesos i,. sobretot; fa· miniatura .dff Jean· 
"Fooqtiet af Llib.re· .d'Horés d'ÉÜenne· Ch�v:álier� 'que ··representa 
V�specfacle· Martiri. de Santa Apol·línia,2'12 ens mostren com·· el di
rector .de li;t representació deambulava' per· !'escena erimig' del�' 
actors. indicant�los i ajudant-lo� en el cailt i en el recitat, amb el ·1: 
text'-i la música- a una ma, i la batuta a l'altra. , \ 

. El .. DAE havia mantingut · aqu�st particular fins als nosfres i
dies,29� si bé havia derivat fins i tot a fer apareixer també en ·es-' · .. 
c�n�::el músic amb un clarinet baix que donava el to al cant deis·. 
ac,tor�, alguns dels quals duien la partitura a la ma, excés gens,. 
zvedieval, provocat per la complexitat de la polifonia del segle xv.r ·.: 
(t�rit més difícil quant més allunyat s'estava de la moda musical. 
renaixentista).294 · · ' 

La campanya iniciada a principis de segle, tendent a !limar la, 1 

Festa· «de toda suerte de imperfecciones y anacronismos»,295 cul-_í 
minarla amb el noucentisme reformador d'Oscar Espla. El 1924 > 
es. c_rea la Junta Protectora de la Festa (que, per cert,· demana \ 
af. Goyem la concessió dels honors .de ca pita general a la imatge � 
de l'Assumpció! ), que s'encarrega de polir aquestes «imperfec- .-· 
cions». El resultat de la «depuráció» és la supressió del mestre) 
de:capella en escena amb la solfa a la, ma, entre altres coses (com -� 
les diademes o retols de l'apostolat). Avui, pero� el mestre de,' 
capellá encara és present dins l'acció dramatica encarnant un dels/ 
aposfols i dirigint, dissimuladament, el cant quan és coral, men- : , 
tre que les Maries conserven aferrissadament la tradicionalitat • 
dels -retols.296 

292. DURRIEU, Comte P.: Dewc miniatures inédites de lean Fouqu�t. '...
«BuIJetins et Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France•,
7a. "serie, t. 111. 1900. · · ! .. '

293. FUENTES Y PONTE, J.: Op. cit., pp. 206-207. Vid. també VALENTINO
(Teodor LLoRENrn): Las Fiestas de Elche. «La Verdad». Tortosa, 21-VIII-. 
1900. ., 

294. Aquesta derivació sembla que fou suprimida abans de 1900, quan
noniés subsistía, prístinament, el mestre de capella en escena. Pensem que, { 
coro indicava Fuentes el 1886, hi havia fins i tot un personatge en escena 
dedicat · a ven tallar el nen-Maria! 

295. PASOUAL URBÁN, José: El Misterio de Elche. Folleto histórico-crttiJ
co. Alacant, 1941. 

296. MAsSIP, Jesús Francesc: La premsa tortosina i la Festa 'd'Elx.
«Ebre-Informes», núm. 235. Tortosa, 26-VIII-1982 . 
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El dire@tor de la revista de teatre �<La Ttamoía», Ant©nio Arno
rós, parlava recentmen<t 'de la n�o�ssi:tat d''una «·'b<¡>na diireeeió e-s• 
cenica que permeti arrodonit, S1.\f>eral,' alguns .. buits • teatrals ... 
tx:aient millor rendiment _de, les ·,situacions clram�ti:ques eonflic
tives que apare:ixen, ar Mi�teri'».21n.: Aixo po�a :de, manifost;. una, V� 

gada··\més, la neces�itat d'un: congréS· moi::i-ografic sobre_: la· Fes-ta 
d'Eh per pi;eci:sar, matisar( i :definir aquests-· particulars, tan d�li�
cats· L difícils d:ajustar_ sense un 'seriós i profund e_studi- de' tets: 
els elements que conflueixen .en Ja representáció del DAE. ; 

Els' acto:rs interpreten ·els seus papers segons la tradicii::i.: se<;Uf. 
lar i la iniitacJó generacional, lluny de qualsevol :i:netode iriter..;, 
pretatiu modem, f dins de la solemnitat ·cerimonial propia. d'un: 
drama eclesiastic. . . , . ,, . 

Antonio González, director del famós grup teatral elxa. La"Ca-·. 
ratula, opina que aquesta absencia metodologica ja és una carac�:. 

terística interpretativa· dels actors de la Festa,298 i detecta \tn ca
racier propi -naturalment, autodidacta-, fet d'ingenuitat i sen
zillesa, a la ·vegada que d'ampuHositat i ce:rimoniositat,· se:rise 
psicologismes. , _ . , , , t 

Els actors se cenyeixen a les rúbriques i a la tradicció', i hem 
pogut constatár com ·és el mateix poble d'Elx qui exigeix.,aquesta, 
fi'delitat i en fa retret quan algún gosa incomplfr-la. '· 

Aquesta naturalesa d' espectacle autenticament popular no es 
manifesta només en els actors, sinó molt especialment en la i,ntet;. 
venció del públic (gracies al qual existeix l'espectacle). E(ppble; 
d'Elx s'ha erigit com el veritable «regista» o «supervisor» de fa 
Fésta. Tota innovació caldra que vagi refrendada per la coinu.-,,, 
nitat. L'essencia tribal i_ ritualística no s'ha perdut .... 

, 297. AMORós, Antonio: La. «Festa» en la vanguardia del Drama.Sa&ro.
«La Tramoia», núm. O, p. 20. ,. _ 

· ' 

, 298 .. , _GoNZÁLEZ, Antonio: En torno a la interpretación en el . «Misteri».
«La Tramoia», núm. O, pp. 42-43._ ' .' 

; ' 
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S. Conclusions

5.1. 

. ' ' \ 

Quant a l' espectacle medieval estudiat en la seva globalitati-
podem fixar alguns punts concloents que han estat motiu:d�con-' 
fusió alguns cops: 1. �--

a) . El lloc privilegiat que ocupava l'espectacle dramatjc �l:1\
totes les seves inflexions- en la vida medieval, no nomé,s conf 
a acte lúdico-festiu (com pot ésser !'actual festa popular de c�e' 
espectacular), sinó també com a participc,ició col·lectiva en UI1 ri;.,l 
tual (com avui passa en l'espectacle futbolístic, per exemple), ·¡,,
com a manipulació ideologica des del poder -cultural o pólític:L: 
(fundó que compleix, en l'actualitat, la televisió). 

b) L'antifrontalitat de la seva visualització. Els primers �sce-.
naris frontals-no arribarien fins al segle XVI. Els grans e�pecta-· 
eles medievals tenen una visualització centralitzada en un· espai,. < 
rarament univalent, on acció i llocs escenics sóh freqüentment · 
simultanis i múltiples, tant a !'interior dels temples com a la 
pla�a pública. S'ha deixat de banda, dones, la concepció espacial 
i arquitectural del teatre literari grec i roma, mentre que s'ha .. 
heretat el concepte d'espai drama.tic deis espectacles massius del� 
Baix Imperi (circ i amfiteatre) més en consonancia amb les· éele-· 
bracions rituals primitives deis pobles agrícoles i ramaders. ·, · . 

e) Concepció aquesta que determina, a la vegada, una actitud
específica en !'espectador, passiva en els teatres frontals a' l'ús!
i activa en els espectacles d'espai central. A l'Edat Mitjana elpú�� 
blic participa -més que el contempla- en l' espectacle, i fins, i
tot, de vegades, d'alguna manera, actua. ' r. •• .-

á) Tot i les evidents. ruptures amb l' Antiguitat classica, la 'tra"."• 
dició teatral greco-llatina busseja, en estat latent, entre les múlti� 
ples activitats drama.tiques medievals i no resulta estrany trqbat .. ,· 
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ne petviv_�cie��,:Cal no,: ptosseguiir, clcrncs, ,en· 11! rotunditat simpli-
ficativa, del':ttencament sistema.tic .que' s'ato'rgat a rEdat Mitjana 
res;pe.qte .a.la cultura: gr,eco-llatina; Pef. una vii:l'._o'.,altra,, la,tradició 
classica, -i no· riómés 11, niveU. d'íniciats-- es traspuava:: D-'altra 
bancÍa.,· en el' discurs� historie :nd �olen. donar-se, trenc'anierits. radi
cals :ni tan' sols 'quan hi ha)a:· d�c;.idida �t�nc�ó- i, la fermayol_untat 
de. produir-los. ·· , · • . · · 

· 
. 

er·. L'espectacle medieval sembla _que en tot m_oment posa<:.un, 
emfa�.i especial en la complexitat, la riquesa' i !'esplendor deco-· 
ratives. :si· han perviscut pocs textos drama.tics -els quals són ·, 
menystinguts pels estudiosos de la literatura-, si els coinptes:· 
ecortomics sobre manifestacions teatrals referencien majorment ·: 
elements de tramoia i decoració, i si les'fonts descriptives de !'epo
ca. to�hora es fascinen pels ginys tecnics i la fastuositat escenica,\ 
cal,_ pensar que el teatre medieval és un teatre d'escenografia,. 
aixo és, que l'element primordial era la decoració escenica. Si els 
gran,s · literats no produeixen textos teatrals deu ser perque no . 
fefori cap falta, deu ser perque en el teatre d'aquella epoca el text,' 
era una excusa i predominava l'escenograf i el tramoista. · , ,. 

5.2. 

' ' Quant a la practica dramatica durant l'Edat Mitjana al terri- ,'
tori. de llengua i cultura catalanes, cal subratllar: ·· 

a). Que !'abundancia de referencies documentals ens posa, 
de manifest una activitat teatral importantíssima -que encara' es ', 
déstaca més al costat de la penúria dramatica castellana o portu-'. 
guesa-, en consonancia amb l'esclat teatral franco-occita i italia. � 

b) Que aquesta activitat dramatica arrela de manera pro--:'
funda'. en el poble, que fara evolucionar unes formes propies i l�s .. : 
mantindra aferrissadament en una tradició secular; fins i tot, �n \ 
algtlll,s casos · arribant als nostres dies. La tradicionalitat de la 
dramatica medieval catalana és de les més perseverants d'Eui;-opa-. ; · 

e) Que la diversitat de tipologies drama.tiques que manifesta : .
el. teatre medieval catala i la primícia d'alguns elements textuals 
o escenografics ens mostren com la nostra cultura havia assolit
un'. teatre madur i amb característiques propies; teatre, pero, qú� ·
no. tindria una traducció literaria aquí -per raons socio-políti:..
ques- sinó a la veina Castella, a través del nucli valencia. ·' · ,·
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5.3. 

· Fin~lment, en·, xèlerència :'af D,ffcuna Assumpcionista:- cal. des
ta.cars: . ' ,,. 

a) Que · la • cultura catalana, juh.tan;tent .. am]? la) ii~Iíana de 
l'úmbria/. és capdavantera en el conr~u 'dxam~tiç., sobFe et. ten1a. 
de l'Assumpció de Maria; teatre que, entre Ja deyociq~ popular, 
assoliria un èxit especial que el faria perviure fins·!l•· l'à-etualitat. • 

b) Que en el conjunt dels Països Catalans, el teat~· as-sump
cionista ofereix, més que cap altre, uns trets molt pfil1f'tulars,, i 
és triplement cabdàl en la comparació europea. Aq\ll·ltrdbem 
l'fl:Òic drama litúrgic sobre el tema (Santa Maria de J!~stany~ q:ue . 
manté fidelment l'esquema dramàtic usual del Drama'· 4~ la Re
surrecció (Visitatio Sepulchri), comú a totes les litúrgies· euro- ·_ 
pees. Aquí.trobem un dels primers textos en romanç i, bèn segur. 
el primer amb característiques de gran espectacle: la Représen.- , 
tació de l'Assumpció de Tarragona, que és la més explícita. cons,-, 
tància a Çatalunya de l'ús de l'escenari múltiple horitzontal a. là 
plaça pública. Aquí trobem l'únic cas conservat fins . a l'~c~lí
tat: la Festa d'Elx, que manté, bàsicament -i més que cap . altra • 
pervivència medieval d'arreu d'Europa-, els trets essencials _que 
caracteritzen là pràctica teatral durant l'Edat Mitjana r que, junt 
amb el drama valencià, dóna fe d'un primicièr i dese,nvolupªt 
conreu àl nostre país de l'escena vertical conjugada amb l'horit
zontalitat d'un escenari múltiple i, en conseqüència, mixt." 

e) Que els tres drames assumpcionistes en 'llengua'. catalana 
que èns han persistit no guarde.n aquella cenyidà relació textual 
o escènica que hom va atorgar-los en una primera ·¡, ràpida lec
tura, sinó que parteixen de tres , plantejaments difer~nts. tant, a 
!'hora d'escollir les fonts literàries, com en la redacció poètica, la 
selecció musical i el plantejament escènico-espacial, ·si bé'c en 
aquest d~er punt les concomitàncies entre el Drama valencià 
i l'il·licità són realment estretes. 

d) Que el Drama de València troba l'emplaçament, ideal -per 
a l'espài de Cel dintre l'església: el cimbori (que adoptaran 'els 
drames' CilStellans del segle XVI i que a Elx serà ctípulat resolent 
aix:í-• els . difícils problemes de bastides de fusta que calia •alçar a 
l'efec,te entre el sostre i l'arcada en altres temples que .no, pos
seïen· aquest element cupular. Disposició aquesta que l'obliga a 
sintetitzar les diferents «mansions» esparses en uri arnpJh lloc 
d'àcció:· el cadafal situat al transsepte, que es perllonga fins al 

•. ' ~ 
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cor (li manté'.'.aqµest,espafi.eqm a,ll0c; de sortid:a de· certs actór.s, 
seguint la ,practica del: drama litúrgit:, des·,: d'.on partien els._, can
tors-ofiéi�ts per centrar els' seus ,Inóviments ·entorn-:de- l'.altar). 

e).,' Que per a la duplicitat . esceni.ca hoñtzoiltal-verii6µ és ne" 
�ssita l'ús d'unes maquines··aeries que permetin el desplái;anient: 
..-descendent i ascendent- 'deis personatges; maquines que',ga,u�• 
diran d'un especial desenvolupainent al País Valencia (coni eris,. 
ho demostven no només les pervivencies d'Elx, sinó les d'apareUs: · · · 
semblants .:.-carxofes»- en alguns pobles de la comarca de .· ._ 
l'Horta), si bé s'usaven ampliament arreu dels Pai'.sos Catalans .. 1: · 

f) Que el Drama Assumpcioni.sta d'Elx mostra més elements ·: .
drama.tics medievals deis que pugui semblar a primer cop· d'ull:.- ;' 
un estu4i en profunditat d'aquests ens revela unes concepcions :' 
teatrals d'una medievalitat essencial, malgrat els additaments bar�: 
roes que han provocat �a i. lla abundoses confusions. Pensem .· · · 
que, d'altra, banda, l'escenografia barroca segueix molt de prop' 
les aportacions tramoístiques medievals·, que enriqueix i .orna- . ··. , 
menta, pero que substancialment no varia. / 

En aquest sentit, urgeixen unes investigacions en profunditaf· '-. 
sobre l'aspecte drama.tic del drama iHicita, abundant en biblio-. ··
grafia musical, historica i filologica, pero escassíssim en l' estudi · 1 

• 
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