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Quan el 6 de febrer de

1948, un divendres de, ,

Carnaval p-:.ohibit pel

franquisme, el Drac de

Vilanova tornava a la

ciutat de la má d'un grup

d'entusiastes membres del

Fomento Villanovés "a

I'estació també hi acudí un

cotxe ocupat per diferents

senyors, cofats amb barre-

tina presidits pel penó de

"La Unión Villanovesa", en

representació d'aquesta

vella i popular entitat que

així es sumava a la

benvinguda que feia

Vilanova al seu nou 'Drac'

", segons relata el Llibre

deis Gegants i demés

entremesos populars de

Vilanova i la Geltrú, escrit

per Albert Ferrer i Antoni

Anguera, justament dos

deis artífex de la

recuperació deis diables, la

mulassa, el drac i els

gegants.
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el va parir, la ciutat de Vilanova i la

Geltrú.

Colla de Portants del Orac de la Unió Vilanovina

En aquest llibre també s'explica que

quan el Drac va passar per davant del 10-

cal que aleshores tenia el Coro a la ram-

bla (on ara hi ha les Galeries Diana) s'hi

va tirar un castell de focs per saludar-lo.

El 6 de febrer d'aquest any en I'acte

d'obertura del Cinquantenari del Drac

que va fer-se al Principal esva constatar

la significació que tenia que el Foment i

la Unió, dues entitats d'histórica i gran

rivalitat, pero unides per la seva impor-

tant aportació a la recuperació del Car-

naval i del conjunt festiu de la ciutat, co-

incidissin també en la historia

conternporánia del Drac. El Foment el va

recuperar i la Unió ara el manté, una cosa

així com que el Foment el va fer néixer i

la Unió el va adoptar, els uns i els altres

en nom i representació de qui realment

00000

De fet el Drac, com la majoria d'entre-

mesas vilanovins, és propietat de la ciu-

tat, amb la particularitat que antiga-

ment, quan gairebé tots els entremesos

eren de la parroquia, el Drac -ell sem-

pre molt més civil- era ja propietat de

l'Ajuntament.

Després de la recuperació, l'Ajuntament

va cuidar-se directament del Drac i de

contractar les persones que el portaven.

Durant més de 30 anys, el portant del

Drac era una sola persona amb alguns

ajudants per carregar els coets, engegar

i parar. Van haver-hi diversos portants

pero entre els més constants destaca en

Pere Feliu "el Perico" i. en I'última epo-
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ea, l'Anqel Jané "I'Anqel deis Bordegas-

sos" i en Josep Duran.

L'any 79, el primer Ajuntament demo-

crátic va assignar a les entitats que par-

ticipaven en la Comissió de Cultura Po-

pular la custodia d'algun deis

entremesos de la ciutat. El Drac i els ge-

gants van encarregar-se a "l'ámbit" deis

Bordegassos, és a dir al Coro i als caste-

Ilers que aleshores formaven part de la

societat La Unió Vilanovina. És deguda

a aquesta relació que en aquells anys de

recuperació democrática i festiva eren

habituals les sortides conjuntes del Drac,

els gegants i els Bordegassos.

El Drac de Vilanova va participar al pri-

mer correfoc de la Merce. I'any 79. La

cercavila de foc se I'acabava d'inventar

un etnóleq vilanoví que havia estat re-

clamat a Barcelona per refer la Festa

Major de la capital. EII, juntament amb

un que ho portava tot i que havia fet de

pont entre la festa pre-dernocrática i la

recuperada i uns quants factóturns del

Coro bordeqás portaven el Drac, obrint

un acte nou -el correfoc- que, sense sa-

ber-ho, acabaria sent un element clássic

de totes les festes majors de Catalunya.
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50 anys de Drac i Gegants

Pero abans que I'invent fes fortuna i s'es-

tilessin les trobades, el Drac de Vilanova

ja va tenir una etapa viatgera convidat

a cercaviles i festes diverses del país i l'es-

tranger. A més de tombar per la comar-

ca, el Drac anava a Calella, Terrassa,

Tortosa, Tarragona, Vila-real, Saragossa,

Tolosa, Milá, Castel San Pietro Terme, ... i

fins i tot, de tornada, una vegada va

passar "clandestinament" per Vilafranca

per tirar quatre petards a la placa de la

Vila. Sense oblidar la participació en la

clausura deis Jocs Olímpics de Barcelona,

I'acte de projecció internacional més

gran de la vida del Drac.

Formalment, el Drac va passar a la cus-

todia del Coro I'any 1980. Des d'alesho-

res, els portants de l'entrernes han estat

una colla, mai més una persona. Vestits

amb camisa blanca, faixa morada i un

mocador estampat que es renova cada

any, els nous portants van recuperar el

costum de fer bailar el Drac, contraria-

ment a la simple desfilada deis anys an-

teriors; és per aixó que la música de la

gralla s'incorporá com acompanyament

imprescindible del pas del Drac i alguns

grallers notables han estat també mem-

bres de la colla de portants. En aquests
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darrers 18 anys,

han estat una cin-

quantena els so-

cis de la Unió que

han passat per

sota el Drac. Els

primers seguien

sent gent vincula-

da a I'antic Coro i

als Bordegassos.

Progressivament s'hi incorporaren gent

de la nova Unió Vilanovina (l'Acord i el

Coro), vinculats per edat o amistat amb

els portants primers. En els darrers anys,

una nova generació de socis de la Unió

s'ha integrat a la colla de portants amb

voluntat de relleu. Els carregadors efec-

tius de "la bestia" han estat sempre per-

sones de sexe masculí; tot i amb aixó ja

des deis inicis, mitja dotzena de dones

s'han anat alternant en feines de tanta

responsabilitat com la custodia deis co-

ets dins la colla de portants.

Les edats deis actuals portants van deis

20 als 50 anys (amb alguna excepció

contada) i la personalitat i idiosincrasia

del conjunt és variada i pintoresca. Sota

el Drac vilanoví hi han suat la cansa la-

da obrers, empresaris, directius de mul-

tinacionals, conductors de trens, alts

funcionaris municipals i autonornics,

funcionaris menys alts, músics de gralla

i de rock, mestres, rnecanics. programa-

dors inforrnátics, restauradors, publicis-

tes, farmaceutics, periodistes, promo-

tors immobiliaris, transportistes,

executius, cooperativistes, operadors de

TV, regidors municipals, estudiants, pro-

fessors d'unlversitat. aturats, lampistes,

administratius, tecnics odontoleqs. pre-

sidents de la Unió, jubilats, pabordes de

la Festa Major ... Cada un ha posat els

coets, els peus i l'ánirna a un monstre

sirnpátic i entranyable que, com ells, no

té nom propi sinó que se'l coneix sim-

plement pel que és i per d'on és: el Drac

de Vilanova i la Geltrú

A la colla del Drac hi venen també al-

guns nens fills de portants que, vencent

la por amb la proximitat, somnien en que

algun dia ells també es ficaran sota. Un

d'ells, el Guillem, se n'acaba d'anar i

I'han vist fent bailar el Drac a dalt d'un

núvol. •
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