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DRACS DE VILANOVA

La primera referenciaque hem trobat del Drac de

Vilanovaésenun llistat de "Gastosde la Fiestade

San Antonio Abad" de l'any 1833, que diu
textuahnent:"PagadoCastelldefoch y Drach. ..38,.."

La següentcita éspel Corpustambéenun llistat de

despeses.Calremarcarqueel Dracnomésespetegava
quanel Santíssimsortiao entravaa l'Esglésiai quan
arribavaa algun deisaltarsqueestrobabemal llarg

del trajecte. També tenim coneixement d'altres
aparicionsdelDrac comper lesFestesdela Marede

Déu de les Neus a l'any 1851 i a l'Arribo de l'any

1856.

El Drac havia estatpropietatde l'Obra de l'Església
de St. Antoni Abat, pero l'any 1857va ser adquirit

per l'Ajuntament, per substituir la MuIassa vella

(FERRER,A.1945).Així donesel Drac gaudíd'una

certa independencia pero, les actuacions
carnavalesquesdel Draccomla del'any 185601861

entred'altres,provocarenlesprotestesdeisestaments
religiososde la Vila, i fou prohibida l'assísténcíadel

Draca la processó,i així quedarelegarexclusivament

als actescarnavalescos.
L'any 1860 i el 1902, fou restaurat, la darrera
restauraciófou en motiu de l'assísténciadel Drac a

les Festesde la Mercé a Barcelona,on la premsa

elogiael seuaspecteferotge,perono se li adjudica
cappremi en el Concursqueesva celebrar.

L'any 1936algunsdeIsentremesosvilanovins,entre
ellsel Drac,vanserconvidatsal festival folklóric que
es realitzaria en el recinte del Poble Espanyol a
Barcelona,emmarcaten els actesde la Olimpíada

Cultural. Amb tanta mala sort que aquestacte era

previstpel dia 19dejuliol, i el caossocialva engolir

el Drac "sin que de-ellos se haya vuelto a saber

noticia alguna".

t. .
Així Vilanova esvaquedarsenseDrac, fíns, quedins

del correntderecuperaciódelsentremesesvilanovíns,
iniciat per un grupd'amicsen unatertúlía enel saló

del "Fomentovilanovés" l'any 1946, comencarena
recuperarels nostresentremesosarríbarú-liel tom al

Drac l'Arribo del 6 de febrer del carnavalde l'any
1948,el dissenydel nou Drac va ser realitzat per
ENRIC C.RICART apartir de la sevatelaexistental

Saló-Café del "Fomento Vilanovés" i ajudat d'un
dibuix original d'en JOAN LLA VERIES que
il·lustrava un articIe de "La veu de Catalunya",

publicat en motiu de les Festesde la Mercé de
Barcelona de l'any 1902 que anteriorment hem
mencionat.Així donesel nou Drac era la copia del

desaparegut,"El Drac de Vilanova". El projecteva
serdut a termea la CasaIngeniode Barcelona.

Capel anys60 aquestDrac és remodelatpel que fa
al cap i coll, adquireixun aspectemés ferotge,peró

molt diferentde l'anterior,amésper aquestesdatesi
amb el nou cap és pintat de color argentat per
intervenir en unapel·lícuIa.

L'any 1982, es substituit per una reproducciód'en
JOSEP CARDONA (Nona), i el vell o "el del
RICART" haestatrestauratperALBERT ALBA i es

conservaal MuseuVíctor Balaguer.AquestDrac és
més lleuger, d'aspectemés ferotge pero de vida en
"actiu" més curta, ja que el 2 d'agostde 1991 és

presentat per LA UNIÓ Vll.ANOVINA i LA

BmUOTECA - MUSEU BALAGUER el "nou
DRAC DE Vll.ANOVA 1LA GELTRÚ reconstruit
segonsla sevaantigaimatge".
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