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I. El projecte dramatúrgic
 
 

Josep Lluís Sirera 
Universitat de València

Les raons d’un projecte

La tradició teatral valenciana no es limita al teatre contemporani. Això és una cosa 
que sabem prou bé els qui ens hi dediquem, des de l’ensenyament universitari o des 
de la pràctica escènica. Hi ha, en efecte, un important corrent del que podríem quali-
ficar com a teatre clàssic (val a dir: anterior a la Renaixença), tant en català com en 
castellà i també en llatí.

És cert també que es tracta d’un teatre que per les seues especials característiques 
no encaixa bé en les programacions regulars i amb moltes dificultats tampoc no en 
l’anomenat teatre de repertori, amb excepció —això sí— de certes obres i autors del 
teatre barroc (Guillem de Castro molt especialment).

¿Hem de deixar per això que aquest patrimoni teatral nostrat romanga condemnat 
a la difusió per escrit o, el que es pitjor encara, reduït exclusivament a ser objecte de 
recerques més o menys erudites? Pense sincerament que no. El teatre és represen-
tació, i sense aquesta difícilment podrem parlar de conservació en el sentit que aquest 
mot té en els estudis sobre història del teatre, en tant que els corrents d’investigació 
actuals posen precisament l’accent sobre la necessitat de muntar els textos antics car 
només d’aquesta forma podem avançar en el seu més exacte coneixement.

Així les coses, no podem oblidar que la Universitat de València es troba compro-
mesa en la conservació i difusió del patrimoni cultural del nostre País , i és clar que 
el teatre en forma part. A més a més, la Universitat pot enorgullir-se, i amb raó, de 
l’existència de sòlides línies d’investigació sobre història i teoria del teatre, així com 
de la mateixa Aula de Teatre, una realitat plenament consolidada tant pel que fa a la 
producció, com a la docència i a l’exhibició.

Arribats en aquest punt voldria recordar que aquestes reflexions no són pas noves. 
En efecte, en diverses ocasions s’hi van plantejar muntatges que responien al doble  
objectiu adés expressat: difondre el patrimoni teatral dels valencians i facilitar-ne el seu 
estudi i millor coneixement. En el cas del teatre que hem qualificat de clàssic recordem 
en primer lloc l’experiència del muntatge, el 1991, de La gran Semíramis de Cristóbal 
Virués; projecte ambiciós que va gaudir del suport decidit de la llavors directora de 
Patrimoni Cultural Evangelina Rodríguez, la qual cosa va permetre comptar amb 
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Ricard Salvat com a director i amb un seguit de, llavors, joves actors que en l’actualitat 
s’han convertit en noms de prestigi reconegut.1

El 1994 va ser l’any del muntatge de La comèdia d’Amphitrió, versió valenciana del text 
de Joan Timoneda. Producció de l’Aula de Teatre de la Universitat i amb Pep Sanchis 
com a director. 

Sis anys després va sorgir el muntatge de la versió que, amb el títol Juan Lorenzo 
Palmireno ensaya la Fabella Aenaria con sus alumnos del Estudi General de València, Juli Leal 
i Josep Lluís Sirera van realitzar de la Fabella Aenaria de l’humanista i catedràtic de la 
nostra Universitat, Juan Lorenzo Palmireno. Un text que, amb direcció del mateix Juli 
Leal, oferia la particularitat d’estar en part redactat en llatí.2

Encara que tant el primer com el darrer dels muntatges indicats van ser fruit d’iniciatives 
de Departaments de la Universitat (de Filologia Espanyola en el cas de La gran Semíramis, 
de Filologia Clàssica en el de la Fabella), i naixien a més amb la molt concreta justificació 
de ser representades en congressos (Volterra en un cas; València i Alcañiz, en l’altre), no 
per això poden ser qualificats de muntatges minoritaris o dirigits a un públic molt deter-
minat. De cap de les maneres. I és que totes tres obres van gaudir d’una bona acollida 
per part de la comunitat universitària en general, i també per part de la professió teatral 
i de sectors més amplis del públic: La gran Semíramis va ser representada a la Sala Esca-
lante de la ciutat de València i va girar també per Alacant i Castelló; la Fabella Aenaria 
a més de les representacions més universitàries va gaudir d’una excel·lent recepció al 
Festival de Teatre i Música medievals celebrat a Elx en octubre de 2000. En aquest sentit, 
tots tres muntatges han respost a una doble, i fonamental, exigència: ser propostes 
sòlidament elaborades des del punt de vista acadèmic, però ser també teatre viu capaç 
d’atreure l’espectador actual no forçosament motivat per un teatre més o menys arqueo-
lògic. Aquesta és, en resum, la doble exigència que esperem que la present proposta 
també satisfarà.

Abans, però, de passar a detallar-la, voldria justificar també perquè es fa ara aquesta 
proposta concreta. La raó és ben simple: entre el 9 i el 14 d’agost de 2004 va tenir lloc a 
la ciutat d’Elx el xi Col·loqui Internacional de la Société Internationale pour l’Étude du Théâtre 
Médiéval. La idea de la Comissió Organitzadora va ser des de molt aviat la de tractar 
que les desenes de medievalistes europeus i americans que van assistir al Congrés 
tingueren un coneixement ampli de la Festa d’Elx (per a la qual cosa comptaven amb 
el decidit suport de la Junta Local Gestora del Patronat del Misteri d’Elx). Més encara: 
que pogueren fer-se una bona idea del ric patrimoni de teatre medieval que ha existit 
a les terres valencianes. Per aquesta raó, vam pensar que fóra una bona idea comple-
mentar el Congrés amb una representació molt especial: la dels Misteris del Corpus de 
València atés el fet que es tracta d’obres úniques i summament representatives del 
teatre processional que es feia a l’antiga Corona d’Aragó durant els segles xv i xvi.

1. Text i notes sobre la dramatúrgia d’aquest espectacle a: Josep Lluís Sirera, «Tragedia de la Gran Semíramis 
de Cristóbal de Virués». Assaig de teatre, nº: 32 (2002), pp. 89-148.
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Els Misteris del ‘Corpus’ de València

Del 1355 ençà, la processó del Corpus de València va gaudir d’extraordinari predica-
ment a la ciutat de València, els Jurats de la qual van donar-li tant de suport que aviat 
va convertir-se de facto en la major festivitat de la capital. Des de molt aviat, a més, la 
processó va anar enriquint-se amb un seguit de danses i entremesos que desplegaven 
davant dels ulls de participants i espectadors la Història de la Salvació des dels seus 
orígens fins a la consumació dels temps. Igualment, des de començaments del segle xv 
van començar a aparéixer les roques, carros sobre els quals s’erigia un entremés amb 
figures i/o amb actors de carn i ossos que entonaven càntics ad hoc. Segons avance el 
segle xv, aquests primers entremesos de les roques s’enriquiran amb representacions 
teatrals, els misteris, que es representaven adés sobre el mateix carro, adés a terra, servint 
les roques de vehicle de transport per als intèrprets i de complement escenogràfic.

Els estudis desenvolupats durant les darreres dècades posen l’accent en què cada any 
es representaven diferents misteris, de tema religiós (episodis de la vida de Crist, de 
l’Antic Testament o de caire hagiogràfic), si bé és veritat que alguns sobrevivien a l’any 
de la seua estrena i es tornaven a representar en anys successius. Gaudien aquestos 
misteris d’una extraordinària acceptació per part dels valencians, de forma que malgrat 
la pressió dels forans autos sacramentales (o dels intents d’aclimatació d’aquests per part 
de Joan Timoneda), els misteris valencians van sobreviure a la Decadència de la nostra 
cultura i llengua durant els segles xvi a xviii. Més encara; en aquest segle s’imprimirien 
per primer cop: de forma parcial el 1759 i en edició íntegra el 1772. La seua represen-
tació, sempre vinculada a les roques i a la processó del Corpus, va perllongar-se fins 
a començaments del segle xx. Durant les darreres dècades, a més, s’han fet diversos 
muntatges: de caire universitari, per exemple, sota direcció de José María Morera; amb 
una major vinculació amb la tradició medieval per part de Francesc Massip. I a hores 
d’ara, i d’una forma completament amateur i un si fa no fa naïf per part de l’Associació 
d’Amics del Corpus la vespra de la festivitat. Val a dir: ens trobem amb unes obres 
d’inequívoc origen medieval però que han passat a formar part de les tradicions vives 
de la nostra cultura.3 

2. Text i notes sobre la dramatúrgia d’aquest espectacle : Juli LeaL, José María MaeStre i Josep Lluís Sirera, Juan Lorenzo 
Palmireno ensaya la Fabella Aenaria con sus alumnos del Estudi General de Valencia. València, Universitat de València, 2000.  
3. Sobre els orígens del teatre del Corpus en el context teatral valencià del període: Henri, MeriMée, L’art dramati-
que à Valencia. Toulouse, Privat, 1913 (trad. espanyola: Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1985). Herme-
negildo Corbató, Los misterios del Corpus de València. Berkeley, University of California Press, 1932. Jordi rubió 
i baLaguer, «Sobre el primer teatre valencià», Boletín de la Real Sociedad Castellonense de Cultura, xxiv (1949), 
pp. 367-377.  Josep roMeu i FigueraS, editor de Teatre hagiogràfic. Barcelona, Barcino (Clàssics Barcino), 1957. 
Rinaldo FroLdi, Lope de Vega y la formación de la comedia. En torno a la tradición dramática valenciana y el primer 
teatro de Lope. Salamanca, Anaya, 1973. Ferran Huerta, editor de Teatre bíblic. Antic Testament. Barcelona, Barcino 
(Clàssics Barcino), 1976. Josep Lluís Sirera, El teatro en Valencia durante los siglos xvi y xvii. Tesi Doctoral, 4 vo-
lums, Universitat de València, 1981. Nel diago y Teresa Ferrer, eds. de Teatro y prácticas escénicas. I: el Quinientos 
valenciano. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1984. Josep Lluís Sirera, Història de la literatura valenciana. 
Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1995, pp. 166-177, 201-220 i pp. 268-283. Antoni ariño, dir. de El 
teatre en la festa valenciana. València, Consell Valencià de Cultura, 1999. Primera part: la perspectiva històrica 
(pp. 7-86), amb articles de Vicente Adelantado, Antoni Ariño, Rafael Narbona i Josep Lluís Sirera; i també el de 
Carles PitarCH, «La festa del Corpus Christi a València: de les “roques” i els “jocs” a les danses tradicionals», a 
la mateixa obra (pp. 173-198), amb una importat bibliografia.  Sobre els muntatges recents d’aquestes obres: 
Jaume SaLa i brotonS, Les representacions dels Misteris del Corpus de la Ciutat de València. Treball d’investigació 
de Tercer Cicle, presentat a la Universitat de València, 2006.
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Els misteris en qüestió són tres; millor dit: tres són els que ens han restat de les desenes 
de títols que ens han pervingut. Obres breus, senzilles, com correspon a un teatre inicial-
ment concebut per a ser representat tot al llarg de la processó; teatre itinerant, doncs. 
Tanmateix, no vol dir això que les obres es troben exemptes de moments espectaculars i 
que siguen interessants no sols per motius teatrals, sinó també lingüístics (les tres obres 
es troben escrites, evidentment, en valencià) o musicals (en conservem, parcialment, les 
partitures). El Misteri de Sant Cristòfol, el més senzill de tots tres, dramatitza el conegut 
episodi de la vida d’aquest sant (l’intent de creuar un riu amb el Nen Jesús al muscle), 
però es tanca amb un bellíssim villancet a quatre veus. El segon dels misteris, el de 
d’Adam i Eva és també molt senzill en quant l’estructura, però es troba enriquit per la 
corresponent partitura musical i per un tractament mètric força ric. A més, la figura 
d’Eva en algun parlament ens fa recordar la tradició satírica valenciana contemporània 
a la data de composició d’aquest misteri (transició del xv al xvi). Durant aquest segle 
i el següent l’aparició de Déu i l’Àngel podia efectuar-se mitjançant un artifici tècnic 
semblant a les actuals carxofes, o a la mateixa magrana del Misteri d’Elx, tot i que de 
menor tamany, i que descendia des de la part alta de la roca que feia d’escenari i de 
mitjà de transport als actors.

Més tardà (possiblement segona meitat del segle xvi) i força més complex és el 
tercer d’ells, el Misteri del rei Herodes, conegut més popularment com de la Degolla.  
D’una extensió gairebé equivalent als altres dos, dramatitza de forma sintètica l’episodi 
de l’Adoració dels Mags en la primera part, mentre que la segona es dedica a la fugida a 
Egipte de la Sagrada Família i la matança dels Innocents. Obra amb una gran mobilitat, 
va ser sens dubte el favorit del públic valencià de l’època, fins el punt que el final de la 
peça (la matança sensu stricto) es va perllongar en una càrrega contra els espectadors per 
part dels soldats d’Herodes (la Degolla com se’ls coneix popularment).

A més a més, en l’edició de 17724 van incloure’s dos col·loquis o raonaments mitjançant 
els quals es tractava d’informar els lectors (i els qui escoltaven una lectura que es faria 
de segur en veu alta) sobre el valor i significat d’uns misteris que restaven lluny de la 
sensibilitat divuitesca, sacsada per les pressions il·lustrades contra aquesta mena de 
teatre i, paral·lelament, dominada pel model dels actes sacramentals castellans. No hem 
d’oblidar que a més de la funció d’introduir els misteris, aquests col·loquis són per ells 
mateixos una mostra important de l’antic teatre valencià i un molt bon exemple del 
gènere dels col·loquis que va florir entre el segle xviii i primera meitat del xix.

Proposta de muntatge

Les posades en escena contemporànies d’aquests Misteris s’han desenvolupat en llocs 
ben diversos: en un entaulat en una plaça (ja fóra la de l’Almoina, ja la de la Mare 
de Déu), en un teatre de caixa italiana o, fins i tot, damunt les roques, tractant així 
d’acostar-se més a l’esperit original de les obres. Com que aquesta darrera possibi-
litat és poc viable ja que implicaria no sols disposar de les roques per a les representa-
cions sinó també per als assaigs, un nou muntatge de les peces hauria d’enfocar-se per 
poder representar-se en diferents espais no convencionals: claustres, sales polivalents, 

4. Los misterios del Corpus de València. València, Ajuntament, 1956.
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el carrers mateix… Sense descartar, per descomptat, una representació en sales de caire 
més convencional. 

Lògicament, parlem sempre de teatre universitari; és a dir: es treballa amb actors joves, 
en formació, i no pas amb professionals. El fet que no existesquen allò que podríem 
qualificar com a grans papers, el to popular dels textos, el fet que no calen tècniques 
interpretatives complexes (excepció feta de tenir bona veu i bona dicció) i la possibi-
litat de doblar papers permet el director de treballar adés amb un conjunt gran d’actors, 
adés amb un grup més reduït, segons es considere. A nivell indicatiu, el màxim d’actors 
presents en escena de forma simultània no ultrapassa els dotze (i una part d’ells amb 
papers irrellevants que poden reagrupar-se). 

Des del punt de vista de requeriments especials, les parts musicals, això sí, implica-
rien que els personatges d’Adam i Eva tingueren coneixements de música (o que foren 
doblats per dos cantants, una tiple i un tenor). Per al villancet de Sant Cristòfol calen 
quatre veus (tiple, contralt, tenor i baix) que poden ser doblades per augmentar la seua 
sonoritat. Per descomptat, el nivell tècnic musical d’aquestes peces el fan perfectament 
assumibles per persones que canten en un orfeó: no són peces de gran dificultat. 

Des del punt de vista escenogràfic, hem tractat de mantenir al màxim l’esperit origi-
nari: una plataforma (entaulat) per als moments on s’actuaria sobre la roca i el nivell de 
terra (o un entaulat més baix) quan l’acció és desenvolupe baix de la (suposada) roca. 
Cal aprofitar igualment les diferències d’altura que proporciona l’espai triat (balcons, 
claustre superior, part alta del teatre, una llotja…). Els elements escenogràfics menors 
i l’atrezzo, ja es pot veure al text, són mínims i poden resoldre’s de moltes formes, 
sempre partint que el teatre medieval és simbòlic i no pretén ser naturalista.

El mateix pot dir-se respecte del vestuari: peces significatives que permeten una fàcil i 
ràpida identificació dels diferents personatges, això és l’únic realment imprescindible. 

Un dels apartats sempre més costosos en aquesta mena d’espectacles ocasionals (ho 
dic per experiència) és la il·luminació. Cal ser ací molt i molt prudents: en tractar-se 
d’una obra que es pot representar en diferents llocs, el disseny de llum ha de ser versàtil, 
flexible i senzill per adequar-lo als diferents espais. Més que no pas d’un gran equip de 
llums, estaríem parlant d’un bon tècnic capaç de satisfer les demandes mínimes del 
muntatge en cada espai.

Finalment, i com crec que cal fer sempre que s’acara un muntatge clàssic, no hem 
d’oblidar la necessitat de complementar la formació dels actors amb un seguit de 
sessions teòriques (no han de ser forçosament moltes: les dificultats lingüístiques i 
culturals de la Fabella Aenaria van ser superades amb relativa facilitat), a càrrec dels 
especialistes universitaris en llengua, història del teatre, etc. Per descomptat, el director 
ha de poder comptar sempre amb un equip assessor amb què tractar els problemes i els 
dubtes, per evitar que les solucions a què arribe contradiguen la història teatral.
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II. Notes de direcció

Pep Sanchis
Universitat de València

 Per aquest muntatge comptem amb el suport i la participació imprescindible de 
l’Aula de Teatre i l’Aula de Música de la Universitat de València; i amb la producció del 
Vicerectorat de Cultura de la nostra Universitat.

 Des de l’associació Grup de Teatre de la Universitat de València (gtuv), volem aportar 
«el nostre granet d’arena», com ja férem amb l’espectacle La comèdia d’Amphitrió de 
Joan Timoneda el 1994, a la difusió d’autors teatrals valencians. Ja en aquest muntatge 
tinguérem l’oportunitat de participar a l’Encontre Internacional de Teatre Medieval i 
Renaixentista d’Anagni (Itàlia) i fer diverses representacions pel País Valencià i diverses 
ciutats de Catalunya. El teatre és representació, per tant és un exercici més de recu-
peració de la memòria històrica: donar-li vida a textos d’autors que formen part de la 
dramatúrgia valenciana. Muntar els nostres textos antics des del rigor de la investigació 
i a través de la Universitat ens dóna la possibilitat de conéixer-los millor i així mostrar 
al públic la riquesa del nostre patrimoni cultural.

Crear un espectacle d’aquestes característiques suposa un treball d’investigació per 
recuperar el text original, a càrrec de Josep Lluís Sirera i un treball d’investigació per 
extraure la música més antiga dels misteris, a càrrec de David Gálvez, director del cor 
de cambra Amalthea. Format l’equip de treball, comencem a recopilar tota la informació 
possible sobre Els Misteris del Corpus de València, el text original, les partitures i la docu-
mentació de les representacions.

 L’estrena tindrà lloc a la Plaça del Centre de Congressos d’Elx, dins un jardí perfecte per 
a aquest espectacle. És un jardí molt especial per les possibilitats de joc que ens provoca: 
hi ha plataformes de fusta com si foren escenaris, un llac artificial d’aigua i diferents 
racons, com escenografies naturals des d’on es poden representar escenes perfectament 
ambientades. Tots aquests petits ambients van descobrint-se a l’espectador a través de 
l’acció de les pròpies escenes. El Misteri de Sant Cristòfol, per exemple, es representarà 
dins l’aigua, element fonamental en aquest misteri.

El plantejament de l’espectacle previst és el següent:
1. Comença l’espectacle amb el ball de La Moma, amb acompanyament musical 

davant el Centre de Congressos.
2. Passacarrer amb tots els components fins arribar al jardí on es representen els 

misteris, mentre es balla la dansa dels bastonets, amb xirimies i tabalet.
3. Arribada a l’escenari la dansa de les cintes mentre es col·loquen els actors en els llocs 

corresponents per a cada misteri; el cor s’ubicarà al fons del escenari amb 12 banderoles 
com a teló de fons, amb la música que li correspon.

4. Comença la representació amb uns versos de l’Autor i, tot seguit, amb el Misteri 
d’Adam i Eva en un illot que hi ha en aquest jardí; en aquest misteri es canten 4 duos 
amb acompanyament musical i del cor.

5. Misteri del rei Herodes 1ª part : l’escena es desenvolupa dalt de les tarimes fins al vers 
460, moment en què els rei d’Orient marxen del pessebre, després de l’adoració a Jesús.



209Misteris deL Corpus de vaLènCia

6. Misteri de Sant Cristòfol : escena que transcorre dins l’aigua que hi ha al mateix 
jardí, baix de les plataformes.

7. Misteri d’Herodes 2ª part : des del vers 461 fins a la degolla; finalitzem l’espectacle 
amb la sortida dels dimonis que amb fum, foc , música i gresca cercaran entre el públic, 
simbolitzant la persecució dels xiquets.

Durant tot l’espectacle usarem com a joc dramàtic un diàleg entre el cor, els músics i 
els personatges per a donar-li al muntatge un caire més divertit i àgil.

L’estètica l’hem imaginada amb un vestuari no convencional i per suposat no gaire realista 
(arqueològic). Buscant un simbolisme clar i concret amb els colors que identificaran a cada 
personatge , basant-nos en les pintures i dibuixos que hem estudiat de l’època.

En ser un espectacle de carrer, el públic també participarà de la mobilitat que l’acció 
de l’espectacle demana.
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III. La proposta musical

 
David Gálvez

Cor de Cambra Amalthea

El projecte de la Universitat de València de revisió i escenificació d’Els Misteris del 
Corpus o entremesos de la ciutat de València va a abordar-se principalment des de dos 
àmbits lògics i contraposats: els textos literaris i musicals originals i un nou concepte 
d’escenografia lleugerament desmarcat del que habitualment ve realitzant-se.

Quelcom que sempre s’ha tingut clar en aquesta revisió és que tant el text literari com 
el musical serien absolutament respectats en el seu format i essència original amb la 
idea poderosa de crear un contrast evident entre matèria primera i escenografia, entre 
tradició i avantguarda, entre el que crea i l’encara per crear. Així s’ha treballat en una 
mateixa línia la revisió d’aquests dos materials, literari i musical, trobant serioses difi-
cultats pel que fa a l’estrictament musical. El problema bàsic radica que mentre el text 
literari està pràcticament, per no dir del tot, complet (s’han revisat possibles errades i 
fragments que poden no concordar amb l’escenografia) el musical manca d’eixa possibi-
litat. Només es conserva al voltant d’un poc menys de la mitat de la música que en prin-
cipi es pressuposa. Es conserven quatre duos de soprano i tenor del «Misteri d’Adam 
i Eva» i la música a quatre veus relativa als romeus del «Misteri de Sant Cristòfol». De 
la resta res no se sap; és més, possiblement la música original (entesa per «primera 
escrita») es perdera fa molt de temps, sent una altra música, absolutament temporal, la 
que poguera ser interpretada en els moments indicats en el text. Però res no és segur i 
per descomptat res no es pot rescatar del que res no se sap. Sí que sabem que aquest 
problema de «pèrdua» ha anat esmenant-se al llarg de les distintes representacions dels 
«entremesos» amb la decisió contundent de no cantar el que no existia i inclús de deixar 
de cantar el que sí que existia (cas dels duos) a pesar d’algun intent aïllat i lloable de 
realització. El problema, doncs, estava sobre la taula: es cantaria la música escrita, açò 
és, quatre duos i una peça a quatre? o al contrari es prendria una opció alternativa? Ens 
hem decidit per la segona, per posar música en tots aquells llocs clarament indicats per 
a això, però com fer-ho per tal que no resultara gratuït i inclús banal? Basant-nos en 
un principi de coherència i sentit comú i des d’una gran humilitat: l’ús popular de la 
música, de manera oral, sense res escrit, quasi improvisat que poguera donar-se d’eixes 
parts extraviades i en tot cas diferents en cada representació. Subjectes a eixa base vam 
decidir rescatar la música que falta sota preceptes tècnics i compositius semblants als 
exemples que mantenim, sempre sobre el text proposat i extraient noves notes des 
de les ja escrites en una espècie de gran variació de la música existent. Més que una 
variació, una glossa constant. Amb això aconseguirem tres objectius: 

1. La representació completa de Els Misteris del Corpus.
2. Coherència estilística, formal, estètica i moral.
3. Clar reconeixement auditiu de l’audiència.
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Un petit problema també se’ns va plantejar en la mateixa base del projecte; aquest no 
és cap altre que la mala conservació (per la quantitat enorme d’errades) dels manuscrits 
i pitjor encara, de les revisions contingudes en el llibre de Ruiz de Lihory i de les realit-
zades per López-Chavarri,5 però afortunadament fàcilment resolt amb treball i moltes 
consultes específiques i especialitzades.

Quant a la inclusió d’instruments, es fa imprescindible per dos raons, la primera es deu 
a la seua necessitat per a les parts clarament indicades com a instrumentals i per l’obligació 
d’acompanyar les veus tal com es feia a l’època. Al marge de poder aconseguir major 
presència escènica amb la inclusió instrumental. En una paraula, major espectacularitat. 
S’ha optat per continuar eixa línia sonora i estètica i per això s’ha apostat per instru-
ments de vent antics, acostant-nos a l’aparatositat instrumental de l’època. Així xirimies, 
cornetes, sacabutxos, baixons, flautes de bec i una suculenta percussió formaran part 
del conjunt. Com s’observa tots són instruments d’emissió directa, potent i inclús un 
poc estrident amb l’ànim d’acompanyar bé a les veus, de crear un ambient festiu i un 
so diferent.

D’aquesta manera el grup sonor quedarà configurat per:
1) Un mínim de tres veus (dos per als duos d’Adam i Eva i una veu o un conjunt 

d’elles a l’uníson que interpretarien la melodia de la peça dels romeus i peces finals) i un 
màxim de 7 (dos per als duos i quatre per als romeus i la resta, sent aquestes interpre-
tades per un cor equilibrat o per quatre veus adequades).

2) Un grup de quatre instrumentistes que «tocarien» xirimies, cornetes, flautes de bec, 
sacabutxos i baixons segons la peça, la disposició instrumental d’aquestes i les neces-
sitats.

3) Un o dos percussionistes que abraçarien un aparat instrumental suculent conformat 
per una gamma àmplia de tambors i panderetes.

Amb tot això esperem que la música de «els entremesos» servisca per a la funció per 
a la qual fou concebuda dins del discurs teatral de les peces, siga adequada estilísticament, 
històricament i moralment, insistim, i bella; siga contrast i complement de la idea esce-
nogràfica, siga sòlida base i ornament i contribuïsca a l’espectacularitat, serietat i rigor 
d’aquest projecte la grandesa de la qual,al marge dels valors culturals i científics, és la 
conjugació d’elements passats i futurs, creant una obra viva i fent que els textos i la 
música de segles arrere romanga tan vigent com la idea teatral que es pretén.

En quant als integrats, aquests seran: el Cor de cambra Amalthea i l’Ensemble instrumental 
La Danserye.

5. José ruiz de LiHory, Baró d’Alcahalí, La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico.  Valencia, estableci-
mientos tipográficos de Federico Domenech, 1903. Dins Los misterios del Corpus de València. València, Ajuntament, 
1956.
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MISTERIS DEL CORPUS DE VALÈNCIA

dramatúrgia de

Josep LLuís sirera

a partir de les edicions d’aquests textos realitzades per HerMenegiLdo Corbató, Josep 
roMeu i Figueras i Ferran Huerta, de l’edició de 1772 i d’un poema de Joan tiMoneda.6

nota iMportant

Els textos s’han transcrit d’acord amb les normes actuals ortogràfiques, tot respectant 
només aquelles particularitats fonètiques necessàries per a la correcta dicció / cant dels mots 
corresponents. El que s’ha pretés, ben simplement, és fornir als actors i al director d’un text 
rigorós però alhora modern i entenedor. No es tracta, doncs, de cap edició filològica ni crítica, 
sinó un document de treball teatral que s’hi ofereix pel seu valor documental.

6. Les obres de Corbató, Romeu i Huerta, esmentades a la nota [3]; l’edició de 1772, a la nota [4]. El poema 
de Joan Timoneda, «Hui és nat lo Redemptor», a Eduard J. verger, Antologia dels poetes valencians i. Del segle xiv 
al xviii. València, Institució Alfons el Magnànim (Biblioteca d’autors valencians), 1983, pp. 318-319.
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I: LOA INTRODUCTÒRIA

Comença l’AUTOR

AUTOR: Auditors savis, prudents,
de molta magnificència,
aprés de dar-nos llicència
pregue’ls que estiguen atents.
Feu-nos, senyors, la contenta
de callar, perquè a l’autor
fer-se-li ha molt gran favor
mentres que açò es representa.
I puix ma mensageria
a tots ja notòria és,
nòstron Déu a ses mercés
done goig, pau i alegria.

  5

 10

[En dir aquests darrers versos, l’AUTOR assenyala -o dóna entrada- a DÉU].

II: MISTERI D’ADAM I EVA

Comença DÉU i abans de començar sona la música, que para quan DÉU comença a parlar 
entre si amb veu ferma i solemne.

DÉU: Puix ja he creat los cels i la terra,
lo sol i la lluna ab lo firmament,
estel·les, planetes, signes sense herra,
la mar i los peixos ab altra desferra
d’animals diversos ab tots cumpliments,
faça’m ara l’home a nostra semblança,
al qual obeïxquen les coses creades.
Conega de Déu l’excelsa pujança
que en sí mostrarà, per ser de privança
de sí ab les altres que són ja creades.7

15

20

 Ara fa DÉU a l’home i el pren de la mà, i l’home es troba sense ànima. I DÉU li sopla al 
rostre, i l’home cobra vida i s’adorm. I DÉU el recolza a terra, retrocedeix dues passes i continua 
parlant amb veu solemne.

7. Sentit: Conega [l’home] la gran força <pujança> de Déu que en ell mostrarà en fer-lo [sempre a l’home] 
superior a les altres coses que eren creades abans d’ell.
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DÉU: En lo firmament, la mar i la terra.
no és cosa creada que sia més bella.
Donem-li adjutori ab qui puga estar.
Faça’m, doncs, la dona de la sua costella.

25

   
Ara s’acosta DÉU a l’home i trau a la dona de la seua costella, i la dona s’agenolla al costat 

d’ADAM, i diu lo DÉU.

DÉU: Desperta, Adam, mira, pren esta donzella
i ensems en lo món vullau procrear;
i de ta progènie s’omplirà la terra
a on amplament podreu habitar. 30

Ara es desperta ADAM i s’agenolla davant de DÉU i EVA al seu costat esquerre, també 
agenollada i fan acatament a DÉU. I diu ADAM amb veu ferma.

ADAM: Aqueste os de ma costella
de ossos meus l’haveu creat
perquè unit estiga ab ella
i en amor confederat.

Ara abraça ADAM a EVA i diu DÉU

DÉU: Menjau a vostra fantasia,
fruits del Paradís terrenal,

35

[Assenyala ara l’arbre del bé i del mal]
 

sols lo fruit de aquell no sia,
que és a saber: lo bé i lo mal;
perquè en lo punt que en menjareu
serà·l càstic de tal pecat
que certament de mort morreu
sense remei ni pietat.

40

 
Ara DÉU els dóna la benedicció i se’n puja al cel amb música. I en haver-se’n pujat DÉU, 

ADAM i EVA s’alcen i van passejant [per] lo paradís i diu ADAM en veu alta.
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ADAM: Oh excelses meravelles!
Primors subtils molts grans i belles
veig en est hort.
Què fresques aigües, quin confort
d’olors tan fines!
Què fruites, què plantes divines!

45

Ara diu a EVA:

¿ No vêu, senyora, les colors
d’estes floretes,
com són perfetes i devisades?

50

  
Ara fan acatament [cap] a DÉU.

Lloem Déu, que les ha criades
amb cor sancer.

Respon EVA, raonant:

EVA: Etern saber, senyor Adam,
és el de Déu. 55

  
[Mentre parla] se’n puja la SERPENT a l’arbre.

Anar-me’n vull, senyor, enllà,
si a vós plau

 
Diu ADAM raonant:

ADAM: Anaü, Eva, i passejau
qu·ací us espere

Gita’s a dormir ADAM. Va passejant EVA per lo paradís, contemplant les plantes i flors, i 
la SERPENT la crida amb veu amorosa, per tres vegades espaiosament i EVA va espantant-se 
molt, i a la tercera vegada respongué.

SERPENT: Eva, Eva, Eva. No t’alteres 60
  
Respon EVA molt alterada:
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EVA:
SERPENT:

EVA:
SERPENT:

EVA:

SERPENT:

EVA:

SERPENT:

EVA:

Qui eres tu que així em nomenes?
No·m veus? Serpent.
Considerant lo manament
que us ha fet Déu omnipotent,
en aquest hort,
a on consestix tan gran deport,
he vengut prest.
I, doncs, què vols?
Jo no vull res;
però seria bé saber
per què us ha manat Déu
que no mengeu de aquest fruit.
Perquè vol que no el toquem
ni cru ni cuit,
que si el mordem, mordra’ns la mort.
Menjau, mordeu, que no morreu
i ab tal gust, tindreu deport,
i així sereu semblants a Déu.
Serpent, ja veig que em vols temptar,
i vols que haja de trencar 
lo manament
de mon Senyor omnipotent.
Mas no hu vull fer,
que cert aqueix és mon parer.
Si Déu volguera 
que no·n menjàsseu algun dia,
no us lo mostrara,
ni entre els altres lo creara;
per on me par,
si no·n menjau sereu salvatges
sense saber,
que si Déu vos diu «morreu» fonc
per fer-vos por,
pequè el servireu en amor,
car si·n menjau sabreu bé i mal,
com certament sap Déu molt bé
i lo saber és gran cabal.
Preniu-ne, doncs, puix vos convé.
Si per menjar d’aqueixa fruita
tinc de pujar a tan alt grau 
com de present manifestau,
jo sóc contenta.

65

70

75

80

85

90

95

100

Pren EVA la poma i la mossega i diu EVA.
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EVA: Per cert que és fruita que m’agrada
per la sabor.
Ara conec la gran error 
que jo tenia
manifestant que no·n volia.
Mas vull-ne dar
a mon marit prest a menjar
perquè sàpia 
lo bé i lo mal i tot càpia
ab gran saber.

105

110

 
Ara va EVA buscant ADAM i cridant-lo amb veu amorosa; i el troba adormit. El desperta i diu:
 

Adam, Adam, Adam.

Desperta dormilós i diu:

ADAM:
EVA:

ADAM:
EVA:

ADAM:

Eva…?
Amb gran plaer vos vull contar
lo que no us puc amagar. 
I és…?

Que he menjat
del fruit aquell que ens ha vedat
nostre Senyor.
Eva, digau: ¿què tal error
haveu comés? 
¿No sabeu que ens ha promés
la mort cruel
en semblant cas lo Rey del cel?
Oh pena greu!
Que no ens haja manat Déu 
sinó guardar
que no haguéssem de menjar
d’aqueixa fruita
¡i vós, tantost ab tan gran cuita,
n’haveu menjat! 

115

120

125

130
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EVA:

ADAM:

Molt gran temor mostrau tenir
a l’aspra mort;
que Déu ja haurà mudat d’acord,
puix jo em veig sana
i n’he menjat, de la mansana. 
Per ço, menjau,
i eixe tan gran temor deixau,
qu·ací us ne porte;
i en açò molt vos exhorte
que em digau sí, 
car, cert és, me plaureu a mi,
que Déu etern
no ha menester aquest govern,
ni·l reservar
fonc per voler-se’n saciar,
mes per tenir
en què l’hajam de obeir.
Par-me cert que vos ha donat
molt poc saber aqueix fruit bell,
sabent molt bé 
que no·l guardava per a ell.
Voleu saber?
Aqueix fruit bell no·ns fonc vedat
per lo Increat
sinó per veure
en quant seria estimat
son manament:
per on jo verdaderament
no·n menjaré.
I si dieu que hau menjat 
i no sou morta,
vós morreu quan Déu voldrà,
i més, que no sabreu com
ni quant serà.

135

140

145

150

155

160
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EVA: Bé en sé que Déu no·ns matarà  
per un bocí,
ni se voldrà vengar de mi
sent sa factura.
¿No veu que Déu omnipotent,
per espantar-nos, innocents, 
per castigar-nos,
nos dix «morreu»?
¿Com creieu que ignorava Déu
que jo havia
de pecar en aquest dia? 
No us vull dir més;
si no voleu, no m’hi dó res,
qu·ara conec
i molt clarament ja entenc
quant m’estimau. 
¿Tan cego sou que no mirau
que qui ens ha dat
vida, i béns i tal estat
no·ns matarà
ni res d’açò ens dispagarà?

165

170

175

180

185
  
Ara fa ADAM un extrem de pesar, i mostrant-se molt temerós, diu:

ADAM: (Apart) Oh greu porfia!
Puix en tot cas voleu que menge
d’eixe fruit que Déu nos vedà,
jo us promet que ell se’n venge,
e vós veureu que n’eixirà. 190

Ara fa ADAM escomesa de prendre la poma tot tremolant per dos o tres vegades, amb molt 
gran sentiment i porfiant, EVA la pren i se’n menja un [altre] mos i DÉU crida amb molta 
còlera.

DÉU: Adam! Ubi es?

Tot torbat, ADAM troba’s despullat.

ADAM:

DÉU:

Oint, Senyor, la vostra veu,
fugí, trobant-me despullat.
Que estàs nuü? Qui t’ha mostrat
fer contra el manament meu? 195
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ADAM: Aquesta dona ho ha causat,
que me donàs per companyia.

 
 Respon EVA excusant-se.

EVA: Tampoc la culpa no és mia,
que la serpent m’ha enganyat.

Respon lo DÉU molt enutjat.

DÉU: Sobre tos pits ‘niràs, serpent maleita;  
ton past serà que menjaràs la terra;
tindrà mon fill la mare tan beneita
que et romprà el cap i et darà mortal guerra.

200

[Cap a EVA] 

Multiplicats seran tos parts ab pena
i a ton marit seràs dona sotmesa. 205

 
[Cap a ADAM] 

Estèrils anys serà la teua estrena 
del teu pecat i de suor molt plena;
perquè del teu pecat me pagues peita
serà el teu cos llançat d’esta devesa.

 
Ara crida lo DÉU a l’ÀNGEL i ADAM i EVA estan tremolant. I diu [DÉU]:
 

Àngel molt fort i preminent, 
ministre meu imperial,
llançau al desobedient
del Paradís terrenal.

210

Ara l’ANGEL amb gentil reverència fa l’acatament a DÉU i es gira amb rigor contra ADAM 
i EVA, trau una espasa i els fa fora del Paradís.

Ara s’agenollen ADAM i EVA i canten; i mentre que canten l’ÀNGEL es gira devers DÉU i 
li fa reverència.

ADAM i EVA: (Canten a duo)
Pecavimus inique egimus
parce nobis Domine. 215
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Ara l’ÀNGEL diu en veu alta i entonada, amb semblant airat, estant agenollats ADAM i 
EVA.

ÀNGEL: Per molt llarg temps en vida fatigada
diu que ab suor de vostra faç viureu,
puix sou venguts contra el manament seu
per lo consell de la serpent malvada.

 
Ara canten ADAM i EVA dempeus i diuen lo següent i l’ÀNGEL els mira amenaçadora-

ment.

ADAM i EVA: (Canten a duo)
Àngel beneit, puix Déu nos ha gellat 
del Paradís e condemnats a mort,
de nostra part tenim record
com de ses mans nos ha fet e format
a la sua figura.

220

 
Torna l’ÀNGEL amb semblant aïrat, i ADAM i EVA comencen a caminar, i EVA recolzant-se 

en ADAM.

ÀNGEL: Oh trists mortals, de mort ab gran sentència!  
Puix no obeïu los manaments de Déu,
d’aquest delit forçat és què us n’aneu
treballs i afanys pendreu ab paciència.

225

Ara s’agenollen ADAM i EVA i canten lo següent duo. I l’ÀNGEL es gira devers DÉU i li fa 
una gran reverència i de quant en quant es gira devers ADAM.

ADAM i EVA: (Canten a duo)
Oh jutge just, Senyor, mercé ens hajau
e no·ns doneu sentència tan forta 
perquè us pregam, Senyor, que ens vullau dir
si porrem mai Paradís obtenir.

230

Ara diu l’ÀNGEL [Després que DÉU li done permís amb un gest], amb semblant amorós, a 
ADAM i EVA.
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ÀNGEL: Vostra clamor davant Déu és pujada:8

diu que us farà gràcia especial,
que pendrà carn per obra divinal  
e naxerà d’una verge sagrada, 
ver Déu i hom. Doncs no us desespereu
que certament per tots morrà en creu;
lladoncs serà natura reparada

235

 
Quan se’n va l’ÀNGEL, canten el següent a duo i en haver acabat sonen les xirimies.

ADAM i EVA: (Canten a duo)
Domine Deus noster,  
in te sperantes,
non despicies in te sperantes;
ed eruisti nos
ex infernos inferiori.

240

III: L’AUTOR ANUNCIA EL NAIXEMENT DE JESÚS9

[ADAM i EVA es retiren després de fer reverència a la Sagrada Família, si es troba ja en 
escena. L’AUTOR els assenyala i diu. En existir un vers de tornada ( “I en bon punt…”) podria 
tenir aquest un acompanyament musical]

AUTOR: Hui és nat lo Redemptor,
hui és nat i hui s’abona
per pagar lo que Adam féu,
i Eva la primera dona,
i en bon punt i en hora bona.
En Betlem lo trobareu 
ab sa mare que l’encona.
Maria és son propi nom,
Maria que al món corona
en bon punt i en hora bona.

245

250

8. POSSIBILITAT: Si la Sagrada Família no la formen actors dels que actuen en aquest misteri i en la primera 
part del del rei Herodes, pot aprofitar-se aquest parlament perquè se situen al lloc on aniran els Reis a adorar 
Jesús; quedarien com una mena de Betlem animat tot el temps.

9. Els deu versos que vénen a continuació són d’un poema de Joan Timoneda. «Hui és nat lo Redemptor»; 
mitjans del segle xvi, contemporani doncs al Misteri del Rei Herodes.
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IV: MISTERI DEL REI HERODES (a): VIATGE DELS MAGS, ADORACIÓ
AL NEN JESÚS I FUGIDA DE LA SAGRADA FAMÍLIA A CAP A EGIPTE

[MELCIOR s’acosta a l’AUTOR]
   
[Segons avancen darrere l’estel se n’adonen que BALTASAR i GASPAR amb els seus patges 

van cap a ells. Parlen sense deixar de marxar]

PATGE:

MELCIOR:

GASPAR:
MELCIOR:

BALTASAR:

MELCIOR:

GASPAR:

MELCIOR:

GASPAR:
BALTASAR:
MELCIOR:

GASPAR:
MELCIOR:
GASPAR:

BALTASAR:

MELCIOR:

GASPAR:

Senyor, ¿no veu quants gamells  
i què de gent que ve ençà?
Detingam-nos en est pla
per a que juntem ab ells.
Déu guarde la companyia!
Senyors, bé sien arribats! 
I a on van encaminats?
A Judea fem la via
perquè cercam on és nat
el que ha de salvar lo món,
el major que nunca fon, 
com Balam va profetar,
perquè en les parts de l’Orient
havem vist lo seu estel
resplandent dalt en lo cel
anant volta de ponent. 
Lo mateix vinc a cercar
portant la mateixa via.
Ab tan bona companyia
tots los tres podrem anar.
I puix tots som gent molt sàvia, 
me diguen qui són, si·ls par.
Jo, rei de Saba, Gaspar.
Jo, Baltasar, rei d’Aràbia.
Ab gent de tan gran valor
ben acompanyat iré. 
I el nom de vosa mercé?
Jo, rei de Tarsis, Melcior.
Nosaltres som qui rebem
la mercé en tal companyia.
Puix los tres façam la via 
i a Judea caminem.
Diguen-me, ¿de sos Reinats
los dos vénen junts ací?
No senyor, que en lo camí
los dos nos havem juntats. 

295

300

305

310

315

320

325

330
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[L’estel desapareix; els Reis se n’adonen i s’aturen]

GASPAR: Aquest és, a mon parer,
de Jerusalem ciutat.

BALTASAR:

MELCIOR:

GASPAR:

PATGE:

MELCIOR:
GASPAR i 
BALTASAR:

Ja l’estel nos ha deixat;
misteri gran deu ser est.
Patge, cercau posada 
a on nos pugam albergar;
i anem tantost a cercar
est Rei de gran nomenada.
I aprés d’haver apeat
parlarem als regidors 
perquè ells nos diran, senyors,
aquest gran rey on és nat.
Senyors, en esta hosteria
nos podrem bé albergar.
Entrem, doncs, senyors si·ls par. 
Com mane sa senyoria.

335

340

345

 
[Se n’entren tots. Apareix HERODES i el seu SAVI, parlant animadament]

HERODES:

SAVI:

Diuen que lla en les muntanyes
veren volar, uns pastors,
un àngel que ab grans llaors
cantava coses estranyes, 
i aquella nit com lo dia
dóna gran admiració.
Digau, què sentiu d’açò?
¿És nat lo vostre Mesies?
Herodes, gran rei potent, 
per nosaltres bé i entés
que lo Mesies promés
ha de venir prestament,
i així tenim per molt cert
que el venir no tardarà 
però el com ni quan serà,
sàpia, senyor, que és incert.

350

355

360

Entra l’AGUTZIL seguit pels tres PATGES.
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AGUTZIL: Gran senyor, Rei excel·lent,
sàpia vostra gran altesa
com tres reis ab gran riquesa, 
són venguts d’allà d’Orient.

365

HERODES:

AGUTZIL:

PATGE 1:

PATGE 2:

PATGE 3:

HERODES:

Vénen ab gent, dromedaris,
amb gran fausto i potestat:
la terra han espantat.
Jo no sé si són contraris. 
Ací han enviat tres patges
per a sa Altesa parlar.
Ara, sus, deixa’ls entrar;
veja’m què són els mensatges.
(Als PATGES) Patges, entrau ab prestesa, 
que la llicència s’us dóna.
Déu guarde sa gran Altesa,
i li augmente sa corona.
Ab deguda reverència
el rei de Tarsis m’envia 
perquè parlar-li voldria
si mana dar-li llicència.
El rei de Saba a mi
m’envia ací a suplicar
llicència li mane dar 
per a que li parle ací.
Ab mi el gran rei d’Aràbia
salut li envia, senyor,
perquè li done favor
de parlar ab gent tan sàvia. 
Agutzil, deixa’ls entrar;
i, patges, direu als reis
que a ells i a totes ses greis
folgaré de escoltar.

370

375

380

385

390

  
[Se’n van els PATGES on són els Reis i tornen amb ells]

Doncs, aquestos reis, què volen 
que vénen de tan llunys terres?
Si cerquen coses de guerres
com alguns altres reis solen…

395

 
[L’AGUTZIL introdueix els Reis davant HERODES]

MELCIOR: Déu guarde sa gran Altesa
i li augmente sos estats. 400
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HERODES:

GASPAR:

BALTASAR:

HERODES:

SAVI:

Sien molt ben arribats
los reis de tanta noblesa;
i en aquestos regnes meus,
què ventura els ha portat?
Senyors, cercam a on és nat 
lo que és gran Rei dels jueus,
perquè als tres se’ns ha mostrat
una estel·la en l’Orient
i cascú, ab son present,
venim, senyor, a adorar. 
I així creem cert açò
que ací deu ser nat lo infant
que los tres anam cercant,
o que ací ens daran raó.
Molt atònit i espantat 
estic jo d’aquesta nova;
¿que major rei sia nat
que jo? Vejam qui m’ho prova.
Savi, puix sabeu les lleis,
el desllindar açò us toca, 
perquè jo, cus-me’n la boca
quant ignore d’aquest rei.
Sus, mirem les nostres lleis,
cerquem bé les profecies
perquè al nostre ver Mesies 
van cercant aquestos reis.

405

410

415

420

425

[El SAVI consulta llibres i documents]

Ací el profeta Isaies
diu que una verge parirà,
el qual Manuel se dirà,
i aquest és lo ver Mesies. 
Ací ha David senyalat
que tres reis d’Orient vindran
i presents li portaran
en ser lo Mesies nat.
Ja ho he trobat! Ací està,  
el gran Miqueas és est:
«Et tu Betlem terra Judà,
nequaquam minima est,
de tu ixirà aquell tan fel
de tot en tot lo millor, 
lo qual serà lo Senyor
que regirà Israel».

430

435

440
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[Als tres Reis]

HERODES:

MELCIOR:
HERODES:

En Betlem lo trobaran,
que així ho diu la profecia.
Doncs, grans reis, facen sa via 
i en Betlem lo cercaran.
I si allí el pensen trobar
tornar-se’n han per ací
i dar-me han avís a mi,
que el vull anar a adorar. 
Besam les mans a sa Altesa.
Senyors, vagen en bon hora.
I entrem, que ha molt que estic fora,
que és cas de gran estranyesa.

445

450

[Se’n van HERODES, el SAVI i l’AGUTZIL. Els Mags i els PATGES emprenen el seu camí].

GASPAR:
BALTASAR:
MELCIOR:

Est és camí de Betlem? 
No vêu? Ja és eixit l’estel.
Gràcies vos fem, Rey del cel,
que ens dau guia ab què anem.

455

[Arriben a on és el Portal de Betlem]

GASPAR:

BETLEM:

PATGE:
JOSEP:
GASPAR:
BALTASAR:
MARIA:

Ara, sus, ja·m arribat.
Est és Betlem, veu-lo ací. 
La estel·la se’ns ha parat:
¿no vêu quin senyal allí?
Ah de la casa! ¿Hi ha algú?
Qui és? Què manen, senyors?
No vêu què gran resplandor? 
Est és, sens dubte ningú.
Amics meus, est és lo infant
que està ací tan resplandent,
Rei immens, Déu prepotent,
que està Israel esperant.  
Aquest és lo Rei dels reis,
és lo Senyor dels senyors,
ell és del món Salvador,
que us darà les noves lleis,
aquest és lo ver Mesies, 
aquest és lo Fill de Déu.

460

465

470

475
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GASPAR:

MELCIOR:

BALTASAR:

MARIA:

JOSEP:

MELCIOR:

JOSEP:

E, sent Déu, també és fill meu
en quant home en aquest dia.
Oh gran Rei, que tot ho pot,
adore-us, Senyor immens 
i oferix-vos est encens
com a suprem sacerdot.
Adore-us, omnipotent,
suprem Rei, Déu celestial,
i puix sou home immortal, 
mirra us done per present.
Adore-us, suprem Senyor,
puix veniu a dar-nos llei;
i com a soberà Rei
or vos done ab molt amor. 
Alçau-vos, grans reis potents,
i aquest Senyor soberà
vos tinga de la sua mà
i us galardone els presents.
Preniu vós, espós amat, 
d’aquests reis estos presents,
i entre nos i pobres gents
repartiu-los de bon grat,
Esposa mia, així ho faré,
segons vòstron manament, 
que entre nos i pobres gents
estos presents partiré.
Puix sou Raquel d’esta terra,
Senyora, dau-nos llicència.
Torne-us l’eterna potència 
salvos, sans, a vostra terra.

480

485

490

495

500

505

[Apareix l’ÀNGEL]

ÀNGEL:

MELCIOR:

Oh reis! Lo àngel de Déu
escoltau què us dic ací:
girau per altre camí
i a Herodes no torneu.
L’àngel, senyors, ja ham oït.
Sus, per altre camí anem
i a Herodes no tornem.
Façam tantost lo camí.

510

[Se’n van els Reis Mags i els PATGES]
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ÀNGEL:

JOSEP:

MARIA: 

Josep, de Déu molt amat, 
pren a ta esposa i son fill
per guardar-los de perill,
que Herodes està indignat.
i a Egipte os n’anireu
perquè així el Senyor ho mana. 
Que hu faré de bona gana.
àngel, lo manament seu.
Esposa i senyora mia,
vull-vos dir aquest edicte:
que Déu nos mana que a Egipte 
caminem en aquest dia,
perquè Herodes ab furor
a vòstron fill vol matar.
Molt prompte estic al manar
de mon Déu i Creador. 

515

520

525

530

[La Sagrada Família emprén el seu camí. Avancen cap a on són els segadors ]

SEGADOR 1:

SEGADOR 2:

SEGADOR 3:

SEGADOR 1:

SEGADOR 2:

SEGADOR 3:

JOSEP:

MARIA:

JOSEP:

¡Oh, què bella saó hi ha
per a la terra llaurar!
Sus, comencem a sembrar.
¿Hau vist què bell temps que fa?
Cert, mai he vist tan bell dia, 
ni lo sol tan retilant.
Par que els pardals en son cant,
hui mostren més alegria.
Gran resplandor veig allí,
per damunt d’aquella costa. 
Quant més va, més se’ns acosta.
Gent és que ve de camí.
Dolça esposa mia amada,
bé del món, descans, repós.
¿D’aquest camí fatigós 
sentiu-vos gens fatigada?
Del camí treball no sent,
dilectíssim espós meu.
perquè mon fill i·l de Déu,
me dóna esforç al present. 
Uns llauradors veig allà
que llauren ab sos concerts;
perquè no siam descuberts
parlar-los molt bé serà.

535

540

545

550
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MARIA:
SEGADOR 1:
MARIA:

SEGADOR 1:

[Als SEGADORS] ¡Guarde-us Déu omnipotent! 
E us guard, senyor i senyora.
Si us demanen alguna hora
si per ací ha passat gent,
digau-los que de la setmana
que aquest forment fos sembrat 
ninguna gent ha passat.
Que ens plau de molt bona gana.

555

560

[La Sagrada Família continua el seu camí mentre que els SEGADORS prossegueixen la seua 
feina. L’ÀNGEL recita amb possible acompanyament musical i tot seguit té lloc el miracle del 
creixement miraculós del blat, mentre s’admiren els SEGADORS].

ÀNGEL:

SEGADOR 1:

SEGADOR 2:

Ella és, ella
que parí i restà donzella.
Ella és, ella, immaculada, 
eternalment preservada,
mare del que l’ha criada,
verge totstemps i donzella; 
Ella és, ella
que parí i restà donzella.
Hau vist quina maravella?
ja està lo forment eixit.
Ja està granat i florit.
¿Hau vist què espiga ha tan bella?

565

570

[Apareixen el CAVALLER i l’AGUTZIL que s’acosten cap als SEGADORS]

CAVALLER:

ALGUTZIL:

CAVALLER:

¿Haveu vist quant endignat 
està Herodes al present
contra els tres reis d’Orient
i contra l’infant que és nat?
Puix que del rei som manats,
cerquem-los ab diligència 
i davant de sa presència
portem-los molt ben lligats.
Uns llauradors veig allí;
anem-los a demanar
si gent hauran vist passar 
alguna per est camí.
Digau-nos, bons llauradors,
¿hau vist si gent estrangera
va per est camí o carrera?

575

580

585
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SEGADOR 1:
SEGADOR 2:

CAVALLER:
AGUTZIL:
CAVALLER:

AGUTZIL:

Ningú no ha passat, senyor.
Cert, de què açò és sembrat
ninguna gent ha passat.
¡Si el forment ja està espigat!
¡Cert, que bon camí portam!
Puix digau-me què farem, 
doncs, que rastre no trobam.
Que prestament nos tornem
i a Herodes lo hi digam.

590

595

  
[El CAVALLER i l’AGUTZIL se’n van per on han vingut, mentre que els SEGADORS ixen 

en direcció contrària. Si es decideix posar-li música de fons o musicar-la, els SEGADORS poden 
anar-se cantant, o recitant, el villancet següent]

SEGADORS: Segadores, afuera, afuera,
dexá entrar la espigoladera; 
segadores, afuera, afuera,
dexá entrar la espigoladera.

600

 
 

V. MISTERI DE SANT CRISTÒFOL

[S’acosta CRISTÒFOL,10 amb humiltat, cap a on és l’ERMITÀ. Possible acompanyament 
musical]

Comença l’ERMITÀ el Misteri, parlant en veu alta. I diu:

ERMITÀ: Amic meu, bé siau vengut.
Acostau-vos més a mi.
¿Què cercau? Si anau perdut, 
ja mostrar-vos é el camí.

605

Respon Sant CRISTÒFOL, en veu alta.

CRISTÒFOL: Lo camí no sé. ¿Per a on
ni a on aniré a parar?
Pare, jo vaig a cercar
lo Senyor de tot lo món. 610

Respon l’ERMITÀ, en veu alta.

10. IMPORTANT: Si s’opta per fer el miracle del bastó que floreix, haurà d’entrar lògicament amb una vara 
de gran tamany a les mans.
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ERMITÀ: Lo Senyor que vós cercau
vol que siau son servidor:
dejuneu-li ab gran amor,
i aqueix tantost lo trobau.

 Respon Sant CRISTÒFOL, en veu alta.

CRISTÒFOL: Dejunar, cert no podré 
perquè és molt gran ma presència;
dau-me altra penitència,
pare, i jo la cumpliré.

615

Respon l’ERMITÀ, en veu alta.

ERMITÀ: Doncs anau i passareu
d’aquest riu los passatgers  
dos a dos i tres a tres,
i açò és cert servir a Déu.

620

   
Respon Sant CRISTÒFOL, mudant de tonada[cantant].

CRISTÒFOL: Pare beneït, sóc content
de fer vostra obediència
i servir ab gran paciència 
i fer vòstron manament.

625

[Sant CRISTÒFOL ocupa el seu lloc a la vora del riu]
[S’acosten els ROMEROS cap a on és l’ERMITÀ] Ara parla lo ROMERET en tonada de concert.

ROMERET: Per cert ja venim cansats,
del camí molt fatigats.
¿Com est riu pugam passar
que no hajam de perillar? 630

 
Respon la ROMERETA, en veu entonada.

ROMERETA: [Al PARE] Pare i senyor, si a vós plaurà.
dau-nos remei pugam passar
aquest gran riu que fondo està,
que allà pugam arribar.

Ara respon el PARE dels romeros, raonant.
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PARE: Per cert, mos fills, jo sóc content 
de anar molt prestament
que allí veig un ermità
lo qual nos encaminarà
Ara muda de to.
en què passem esta corrent.

635

 
Ara fa obediència en una reverència a l’ERMITÀ i diu, cantant amb veu entonada.

Sant ermità, per caritat, 
puix Déu ací vos ha portat
dau-nos remei pugam passar
aquest gran riu que fondo està;
no perillem en tal trespàs.

640

Ara respon l’ERMITÀ i diu raonant.

ERMITÀ: Puix cercau lo salvament 
volent aquest riu passar,
d’instruir-vos sóc content,
perquè vos pugau salvar.

645

Es gira devers Sant CRISTÒFOL i [li] diu raonant

¡Oh lo meu fill, per caritat,
puix Déu ací vos ha portat, 
vullau passar tot·esta gent
que vol anar en Orient.

650

Respon Sant CRISTÒFOL a l’ERMITÀ en veu alta i ben entonada i diu

CRISTÒFOL: Pare beneït, jo sóc content
d’obeir lo vostre manament;
car per ço m’hi sóc jo ací donat: 
per passar la gent per caritat.

655

 
Ara passa Sant CRISTÒFOL els ROMEROS, tots junts o en dos vegades. i Sant CRIS-

TÒFOL torna a son lloc i, mentre, canten els ROMEROS tots junts [i resten en una banda].
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ROMEROS: Puix de Déu tant alcançau,
Sant Cristòfol gloriós,
feu-nos mercé que ens vullau
en est riu dar-nos socors.
Pregam-vos devotament
que ens vullau aconsolar
per a que pugam passar
en les parts de l’Orient.
I puix veu que tanta gent 
se nega, sinó sou vós,
pregam-vos devotament
en est riu dar-nos socors.

660

665

[Mentre acaben de cantar] diu lo JESÚS «CRISTÒFÒL, PASSA’M L’AIGUA» dos o tres vegades.
Respon Sant CRISTÒFOL al JESÚS.

CRISTÒFOL: Infant petit, jo sóc content
de passar-vos aquest torrent, 
car eixa és la mia intenció
per guanyar via de salvació.

670

Ara pren Sant CRISTÒFOL al JESÚS al coll i diu en tonada de concert lo següent raonament:
 

Jamai portí infant [petit] que tant pesa’s.
Com lo tinc jo en mon coll
par que tot lo món porta’s. 675

Respon lo JESÚS al Sant CRISTÒFOL.

JESÚS: Tu ho11 dius. 
I encara més, lo meu fill,
i açò és cert i en veritat:
quan veuràs lo teu bastó florit
i d’aqueix lo fruit granat, 
Ara muda lo to.
hauràs guanyat lo sant reïnat.12

680

Ara cant tots junts [mentre surten] en tonada a concert a quatre veus les coples que es seguixen.

11. Pronuncieu «u» 
12. Si s’ha optat per representar el miracle ara és el moment. El sistema tradicional és molt simple: dalt 

del bastó van uns fulls com de palma recollits i tot tapant un fruit que corona el bastó i que podria ser una 
magrana.
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TOTS JUNTS: A estos pobres romeros
que van a Jerusalem
mándeles hacer bien,
mándeles dar caridad 
para pasar su camino,
ya que el pobre peregrino
pasa gran necesidad.
Son gente con piedad
que van a Jerusalem. 
Mándeles hacer bien.

685

690

 
 

VI: MISTERI DEL REI HERODES (b): MATANÇA DELS INNOCENTS, 
PLANY DE LES DIDES I DEGOLLA

[El CAVALLER i l’AGUTZIL ja son davant HERODES. Poden haver-se creuat en el seu camí 
de tornada amb els PEREGRINS]

CAVALLER:

HERODES:

AGUTZIL:

Senyor Rei, no cal pensar;
paciència és bé que presteu,
que als Reis no ham pogut trobar
ni a l’infant que dit haveu. 
Doncs que així he de ser burlat
d’estos reis en son saber
i que jo no he de saber
aquest infant on és nat,
doncs jo faré un gran castic 
qual convé molt als romans,
a on morirà per mes mans
aquest tan nomenat xic.
Agutzil, faràs fer crida
que tot xic fins a dos anys 
porten ací sens enganys
sa mare o qualsevol dida;
i posa molt grosses penes
a aquelles que no obeiran,
i a d’aquelles que vindran 
promet-les grosses estrenes.
Trompeta, faràs prest la crida.
No-t vullgues més de tardar;
mares, dides, per la vida,
sos infants vullguen portar. 

695

700

705

710

715
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TROMPETA: Ara oïats, què us fan saber
de part del rei de gran poder
que tot ho mana,
que dijous d’esta setmana
vingau de prest 
oint lo manament aquest
totes les dones,
així les males com les bones,
jòvens i velles,
casades, viudes i donzelles; 
tan prest com pugau
sens reparar en què dugau
sens fer les celles,
puix lo costum que hi ha entre elles,
sent convidades,  
és anar molt afaitades,
gastant blanquet
i color de paperet,
molta meleta
sols per dur la cara neta. 
I així els ordena
que deixant tota faena
en est instant
cada una en son infant
apressa vinga, 
mes aquella que es detinga
en lo carrer,
no tindrà el premi primer.
Veniu cuitades,
i quedareu ben premiades. 
Les de Russafa,
banyades en aigua nafa,
vinguen al trot;
també les de Burjassot,
Benimaclet, 
les de Patraix i Alginet,
de Meliana,
Mislata, Quart, Borriana,
Massalfassar,
Almussafes, Gestalgar 
i Vistabella,
Aldaia, Silla i Godella;
les d’Agullent,
Algemesí, Carcaixent

720

725

730

735

740

745

750

755
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i Vinalesa, 
les d’Alzira, Puig, Carpesa,
Massamagrell,
Campanar, Beniparrell,
les d’Olocau,
les de Torrent i del Grau 
i de Paiporta,
advertint que a la que és torta
li’ls done avís
que ha de portar ull postís;
d’altra manera, 
no tindrà el premi que espera.
I al campanar
de la Seu s’han de juntar
en lo dit dia,
I guarde’s qui guardat sia. 

760

765

770

775
 
[Tothom es prepara per a la degolla]

HERODES:

SARJANTS:

Hola, vosatres, sarjants,
en veure ací la gran colla
fareu-me prest la degolla
de tots aquests infants
Aparellats estarem 
per lo que serem manats.
Puix que així ens havem juntats
pareguen i obeïrem.

780

[Tot i que es podria prescindir de les DIDES, potser es podria mantenir algun parlament 
seu perquè l’entrada de la Degolla no siga tan brusca. Es podria començar amb elles i després 
començar la degolla. Per exemple.]

DIDA 1:

DIDA 2:
DIDA 3:

DIDA 1:

DIDA 2:

Trista, per què concebí
fill que em dóna tanta pena? 
No mateu al trist mesquí.
Doneu-me la mort a mi,
puix jo pequí, jo rep la pena,
¿Aquestes són les estrenes
que prometeu, or i argent?
¡Ja vénen les séquies plenes
de la sang i de les venes 
d’estos màrtirs innocents!

785

790
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DIDA 3:

DIDA 1:

No muïra qui no peca.
Jo meresc pena cruel; 
¡I d’aquest inic tirà
castigue’l Déu de sa mà
en dolor i foc etern!13 

795

 

[Final de l’obra amb la DEGOLLA]

13. Es tracta de tres quintetes, es pot agafar només una, dues o tres, però sempre completes per no trencar la 
rima. La darrera parla de l’infern, cosa que permetria d’entrar  bé els dimonis.
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