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Aquest any ens ha acompanyat per primera vegada en la 
nostra Processó un membre del Patronat Local del Misteri 
d’Elx, concretament el seu arxiver, Joan Castanyo. Potser 
molts dels nostres lectors ja sabran de la importància del 
Misteri d’Elx, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i 
valoraran que dues representacions tan relacionades per 
història, tema, llengua i arrelament popular no visquin tan 
d’esquena l’una de l’altra 
com fins ara.

De fet, ja fa unes dèca-
des, essent Joan Brusi presi-
dent del Patronat, Francesc 
Majó, vicepresident, i Llo-
renç Cansell, director, van 
reunir-se amb els gestors del 
Misteri i van mantenir-hi 
una breu correspondència 
on destaca l’interès dels el-
xans per la forma d’organit-
zació de la nostra Processó, 
el nostre Patronat. Potser ara 
serà el Misteri el que haurà 
de marcar la via a la Processó 
per a aconseguir el reconeixement que es mereix. 

El Misteri d’Elx, com la Processó, és una obra de teatre 
els orígens de la qual remunten a l’època medieval i que té 
el poble il·licità per protagonista, tant a nivell d’actors com 
d’espectadors. Es representa en dos dies, La vespra, la vigília 
de la Mare de Déu d’agost i La festa, el mateix dia de la 
Verge. L’escenari teatral és la basílica de Santa Maria d’Elx 
i destaca sobretot per la utilització dels espais aeris per on 
davallen els personatges celestials que interactuen amb els 
humans. És especialment emocionant el moment en què 
l’Araceli (una petita plataforma amb cinc personatges), da-

valla des de la cúpula per recollir l’ànima de la Mare de Déu 
i portar-la al cel; o bé quan s’ajunten en el mateix espai aeri 
dues tramoies (l’Araceli i el Pare Etern) per coronar la Verge 
com la reina del cel. L’obra és totalment cantada, amb algu-
nes parts absolutament arcaiques i d’altres que ja incorporen 
polifonia, ja que com tota obra tradicional incorpora ele-
ments de totes les èpoques per les quals ha passat. El Misteri 

com a herència dels drames 
litúrgics que el precedeixen 
és interpretat únicament 
per homes, així, doncs, els 
personatges femenins seran 
interpretats per nens que en-
cara no hagin canviat la veu, 
ja que la seva veu blanca els 
permet arribar als registres 
de soprano. El teatre romà-
nic, en els seus orígens, era 
interpretat només per ho-
mes perquè formava part de 
la litúrgia, i les dones n’esta-
ven (n’estan) excloses; amb 
els segles, la tradició ha anat 

mantenint aquestes formes ancestrals, no sense discussió i 
debat. 

En la nostra Processó també de vegades es posa en qüestió 
si la Dansa de la Mort s’hauria d’obrir a les dones. No és 
fàcil de prendre una decisió, perquè tant aquí com a Elx una 
decisió no imprescindible podria posar fi a formes teatrals 
centenàries a canvi de guanys irrisoris, com ha passat fa ben 
pocs anys amb el canvi del personatge del Déu dels Apòstols 
pel del Déu de la Creu en l’escenificació de la Curació del 
Cec en la Processó del Dijous Sant.
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