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FANTASTIC
PER EXCEL·LENCIA

La lIegenda sol ser, en la majoria de

casos, I'origen de I'aparició del drac

com a element claude les festes de

caracter popular. I qui diu el drac diu

totes aquelles representacions de

besties mes o menys fabuloses.En el

món occidental la figura del drac, com

animal fantastic, ja apareixia en la mitologia

grega. També el podem trobar en la cultura deis pobles nordics europeus,

on la mitologia del drac ha adquirit, segurament, el seu maxim exponent.

A Itre~ exemples els trobem en els cicles

epics bretons o lIombards. Fins i tot, és

un elernént, clau de citacions bíbliques.

A Catalunya, la lIegenda de Sant Jordi i

el drac, que ha tingut moltíssimes versi-

ons (la majoria d'elles inspirades en

I'obra de lacobus de Voragine La lIegen-

da éurie, del segle XIII), ha esdevingut

un deis mites i un deis símbols de la ea-

talanitat més popular.

El Drac, des de sempre, ha tingut con-

notacions negatives. Apareix com a sím-

bol del mal, de I'adversitat i de la des-

gracia, guardia de tresors i bens cobejats

per les persones (aquest ésel ciar exem-

pie de lesdonzelles). Aquesta figura fan-

tástica ha estat el provocador de grans

sacrificis de pobres sencers i de Iluites

amb herois. En el món cristiá la figura

del drac tarnbé ~~ pr,endre tma gran re-

lleváncia i va esdevenir un deis el~ents

integrants de les processons. .

Pero a mesura que passava el temps el

significat que se Ii donava al drac va anar

evoluciofÍant. De ser el protector de les

pestes va acabar essent el protector de

qualsevol mal que preocupés a la socie-

tato Á Catalunya, quan es va instituir- el

Corpus, aquesta bestia fantástica forma-

va part de l'entrernés de l'lnfern. De mica

en mica, pero, aquest quadre va anar

perdent el seu significat original (la ba-

talla de Llucifer i els diables contra Sant

Miquel i els ánqels) i, tal com va passar

amb altres entremesos, va perdre el seu

context ternátic. Fou així com tan sois es

van mantenir els diables i el drac que,

amb els anys, també van acabar sortint

per separat. Amb el Decret de Nova Plan-

ta esvan prohibir les manifes;tacions po-

pulars i, tant el drac com la majoria d'en-

• tremesos, van deixar d'apareixer durant

un temps. Pero aquest fet no va com-

portar la seva extinció total. Aquest era

un element amb una forta tradició po-
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pular i, fins al segle XIX, va mantenir la

seva presencia en gravats, auques i en

moltíssimes representacions pictóriques.

El Drac de Vilanova apareix documentat

per primera vegada I'any 1833, quan va

formar part de les testes de Sant Antoni,

i I'any 1841 va participar a la processó

de Corpus. Pero sembla ser que, ja des

d'un principi, el Drac de Vilanova fou

propietat de l'Ajuntament, fet que sob-

ta si tenim en compte que fins al 1918

tots els entremesos de la vila pertanyien

a l'Obra de l'Església de Sant Antoni. Al

ser propietat del municipi, tot fa pensar

que el Drac gaudia de certs privilegis

enfront deis altres entremesos, els quals,

fins al segle XVIII, nornés participaven a

la processó de Corpus. En canvi el Drac

va poder formar part, alguns anys, en la

Festa Major de la Geltrú, a més d'obrir

pas el dia de l' Arrivo, per Carnaval.

Aquest fet va provocar la crítica de l'Es-
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olbulx realltzat l'any 1902 per Joan Llaverlas l Labró amb motlu de l'asslsténcla del orac a les festes de la Mercé de aarcelona

glésia i se li va prohibir, en el darrer terc

del s. XIX, la seva participació en la pro-

cessó de Corpus (es diu que el Drac de

Vilanova esta excomunicat). D'aquesta

manera va quedar com a element exclu-

sivament de carácter carnavalesc fins a

I'any 1936, tot i que va participar excep-

cionalment en algunes altres festes.

Uns dies abans d'esclatar la guerra de

I'any 1936, el Drac de Vilanova, junta-

ment amb els Gegants i la Mulassa, es

trobava a Barcelona per tal de prendre

part en un festival folklóric que se cele-

brava al Poble Espanyol. Allá els va sor-

prendre la revolució, i amb I'enrenou

que esgenera ningú va pensar en retor-

nar-los a casa.D'aquesta manera aquests

entremesos vilanovins van desaparéixer.

Després de recuperar la Mulassa i el Ball

de Diables I'any 1947, la Comissió Orga-

nitzadora de la Festa Major estava dis-

posada a seguir el mateix criteri amb la

resta d'entremesos de la ciutat. Va ser

així com es va cornencar a parlar de la

recuperació del Drac. Com que aquesta

figura, en els seus últims anys d'existén-

cia, només sortia pel dia de l'Arrivo a la

nit (sortia de la Casa de la Vila i anava

fins a I'estació a recollir al Carnestoltes),

la Comissió es va proposar fer-Io reapa-

réixer pel Carnaval de 1948.

L'encarregat de fer el projecte del nou

Drac va ser l'il-Iustre artista Enric C.Ricart.

A partir d'una obra seva, conservada al

Café del Foment, i d'un dibuix original

de Joan Llaverias, l'artista vilanoví en va

fer els esbossos.Ricart va presentar dues

idees: una era una copia del Drac desa-

paregut i I'altra era un nou Drac, amb

faccions més ferotges. La Comissió va

optar per reproduir I'antic Drac de la ciu-

tato El treball de confecció es va fer als

tallers de Barcelona "El Ingenio", elsquals

ja havien fet I'any anterior la construcció

del cap de la Mulassa. t'encárrec esfeia a

mitjans de gener, i calia que estés acabat

el 6 de febrer, dia de l'Arrivo. Per tant es

disposava de molt poc temps.

Elstreballs esvan haver de fer excessiva-

ment depressa. Aquest fet va compor-
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tar que a 2/4 de 10 de la nit del dia 5 de

febrer, qua n el nou Drac va arribar a

Vilanova, els membres de la Comissió

s'adonessin que el resultat era una figu-

ra més petita del previst i d'un color no-

tablement diferent. Peró s'havien com-

plert les previsions. El dia 6, el Drac de

Vilanova sortí de I'estació, on el van anar

a rebre el Ball de Diables, la Mulassa i

una banda de música. La comitiva va

anar fins a la placa de la Vila on esva fer

entrega del nou Drac a les Autoritats.

Amb la seva recuperació el Drac s'incor-

porá a les processons i als seguicis fes-

tius de la ciutat. Els petards van ocasio-

nar alguns desperfectes a I'animal, i a

finals deis anys cinquanta li va caldre una

restauració. L'artista escollit en aquesta

ocasió va ser Francesc Artigau, de

Barcelona, el qual, pero. Ii va canviar el

cap i el coll. Un cop arranjada, aquesta

figura sortí fins I'any 1981. L'any següent,

i a causa del seu estat, el Drac esva subs-

tituir per una nova reproducció, feta

aquest cop per I'imatger Josep Cardona

"Nona", de Mataró.
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L'any 1991 es va estrenar un nou Drac,

aquest c~p fet seguint la seva antiga

imatge. L'Ajuntament de la ciutat i la

Colla.de Portants del Drac van fer I'en-

carrec a l'Estaquirot Teatre, que el van

realitzar éÍ' partir de les iconografi~s e;is-

tents i, básicament, seguint el disseny

que havia fet Ricart uns anys abans. En

aquesta ocasió, el cartró va deixar pas a

la fibra de vidre i poliester com a mate-

rials de confecció.

Aquest animal, així com la resta d'entre-

mesos de la ciutat, un cop recuperats,

tornaren a formar part deis seguicis fe s-

tius de Vilanova. Per la seva banda, el

Drac torna a integrar-se als actes de l'Ar-

rivo. Pero, amb els anys, va anar aban-

donant aquesta tradició fins que, en-

"guany, i per tal de cornmernorar els 50

anys del seu ressorgiment, el Drac de

Vilanova a tornat a ser present en els

actes del Divendres de Carnaval. •
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"1 avui, en nit de febrer

d'aquest any quaranta vuit

el Drac es troba al carrer

tot amanit i ben cuit.

EII traient foc pels queixals,

tirant els Diables piules,

han alleugerit més mals" (...)

I

(...) "1 ací el tenim, nou de trinca,

és ben viu i molt formós: Tira piules,

salta i brinca

amb un gest valent i airós.

A la vostra ma senyera

enteguem el Drac flamant.

Podrá seguir-li al darrera

la Geganta i el Gegant?"

Antoni Anguera i Llauradó

L1egit pel mateix autor la nit del 6

de febrer de 1948 (divendres de Car-

naval) amb motiu de I'estrena del

Drac reconstruit
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