
EL DRAc DE LA GELTRÚ:

UN NAIXEMENT INCONSCIENT, UNAREALITAT PUNYENT

Procés per arribar a ser

El Drac de la Geltrú no surt d'un fons sensecontingut,

sinó com a resultat d'un cúmul de sediments, que

s'unificaran i que un cop ben compactats, no van tenir

altre sortida que emergir en forma deDrac.

La proposta de la construcció d'un drac, sorgeix d'un

comentari entre dos nois de 14 i 13 anys a mitjants

d'agost de 1977. Aquest dos nois eren l'Abel Masana i

l'Enric Borras, que per la sevajoventut i la manca de

coneixement de tan escabellada idea, els portara a

consultar al pare de l'Abel en Salvador Masana,

reconegut artista de la nostra ciutat, qui després de

raonarunaestonaambells, decideix davantla caparrada

insistencia dels dos joves, dibuixá i dissenyá una

possible forma de carcassa de drac. L'Abel a partir

d'aquell petit esbós, construeix amb petits retalls de

cartó una estructura de carcassa d'uns 60 cm

aproximadament, avui desapareguda.Aquestacarcassa

que era simplement una maqueta, fou el model per

comencar a construir el drac. S'inicia la construcció a

partir de dos cubs de llistó de fusta de pi, de 50 cm de

costat elmés gran i un deméspetit de 30 cm, i quevan

ser fets pel Xavier Masana Caelles, fuster que té taller

al carrer de Francesc de Sales i Vidal de la Geltrú.

Aquests doscubs foren l'estructura inicial del drac, el

mésgrosserialabasedelcosi l'altre laformavolumétrica

del cap, la construcció es fará al pati de la casade la

família Masana Saburit, al carrer del Tigre n° 21 de la

Geltrú. Els inicis vanserdursi alhora clauspel futur del

drac. Pensem,que els dosjoves erenuns adolescents

i no tenienrecursoseconómics,per comprar elmaterial

necessari per la construcció, com claus, llistons de

mitja canyai demés.Calia donesdemanarelsdiners al

pare de l'Abel, aquest s'ho prenia com unjoc d'estiu,

un treballmanual decanalla.Un cop tenien els llistons

que compraven a la ferreteria Alba, calia superar la

provamés durai méscomplicada detotes, queeracom

lograr passarels llistons de2m de llarg del carrer fins

al pati, senseque l'avia s'adonés.L'ávia erala maredel

pintor Masana, de vuitanta-tres anys, una senyora

d'un carácter fort, agradable, enérgic, molt religiosa i

quea la sevaedat,encaravolia controlar-ho tot. En la

sevajoventut amés depassarla guerra i demés,havia

servit i cuinat en les casessenyorials de la Vilanova

delsanys30,40 i 50,amésdeserlamasoveradel Castell

de la Geltrú. Per taneraunavelleta molt observadora,

exigent i estalviadora. Dones l'ávia sempre estava

assegudaenel sofa delmenjador, aquestestavasituat

davantdela vidriera delpati, per laqual cosacontrolava

tot alló que entrava i sortia del patioCalia dones que
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els dosnois poguessinpassard'amagatsles fustes i els

llistons per tal de no patir, aguantar o suportar una

interrogació de l'avia amb "bronca" i els conseqüents

adjectius de malgastadors, que poc enteniment que

teniu i mans de ferro, si en els pitjors deis casos

s'enteravaque un llistó s'havia trencat.Un cop superat

l'escull, calia seguir la construcció. Aquests llistons

servirienper fer la carcassadelcos,enformadepaperina

troncadad'uns2 111 de longitud.

Aquell estiu estávem de festa pel naixement de

I'Heribert, fill del Salvador Masana Saburit i de la

Monserrat SolerHilari, nascutel18 dejuliol i batejatl'll

desetembre,pertal d'equilibrar lesdates.Enelberenar

del bateig, que esva fer al pati de la casadel carrer del

Tigre, tota la família esreuneix, l'Abel i l'Enric ensenyen

aquella estructura defusta i expliquen el quevolen fer,

desd'aquellmoment s'afegeix ala construcció del drac

en Salvador, conegut artísticament com Masana

Saburit,coneixedori recopiladordemolta documentació

referenta la Cultura Popular del nostrepaís.

El queeraunjoc demainada, esdevéenquelcommés.

EIsmesosvanpassanti el volumdel draccreix, s'afegeix

la cua en forma d'essa,forma que s'havia utilitzat poc

enelmón deis entremesosfins aquell moment, creix el

coll i s'uneix el cosambel cap, la bestia fa 3m dellarg.

Pel recobriment del cos s'utilitza sacsd'olives de la

- masiadeMasRamondelafamília SolerHilari i per lacua

El Drac pujant a Montserrat. 14 de novembre de J 992.

roba de batesvelles de l'ávia i se li dona una capa de

pastade guix escaiola/ els volums i les crest~sper fer

el relleu es faran amb pasta de paper i cartó per tal de

donar l'aparencacaracterístita del drac. Les decisions

comencen ha ser presesper els dos masanes,grans el

pare, Salvador i el fill Masana Saburit , esdecideix de

pintar el dractot negrecomafons iapartir d'aquípinta'l

amb colors mediterranis, escat~s blaves, crestes

vermelles i verdes,alesambtonsverds i gjocs enla part

exterior i amb tons vermells l'interior, les agalles

vermelles, ...alhora que esdecideix depintar al pit del

drac, l'escut dela Geltrú, com arepresentació del poble

on ha estatconstruit, Solament mancaven els aparells

de ferro de la boca, les espatlleres i a partir d'aquí el

mecanismeper tal d'equilibrar i poder aguantar el pes

del Drac. Per aixó escontacta amb l'Amadeu Ferrant i

Buti (1918-1994)unmagnífic mestreferrerque vivia al

carrer del Tigre n° 16, i que tenia taller al carrer deSta.

Gertrudis, el qual de manera desinteressada realitzá

tots aquest aparells. Les espatlleres les feu colisses i

adaptablesper tal de localitzar el punt d'equilibri del

Drac. Del seu treball cal assenyalar les tenalles amb

molla delabocao lesdentsd'alumini pertal d'evitar les

cremadesi el deteriorament de les dentspel foc o pels

espetecsdeis coets. El Drac fou batejat amb el nom de

Tigre perhaverestatconstruítal carrerdel Tigre, i noper

la sevaaparenca, quede tigre no en té res.

Presentació en societat

Els primers membres de la Colla deDrac de la Geltrú

seran cosins, germans, cunyats i amics, de famílies

geltrunenques com els Masana Caelles, Soler Hilari,

Borras, Juncosa,Carbonell i Masana Saburit.

Un copelDrac va estartotalment acabat,fou visitat pels

responsablesdelaComissiódelaFestaMajorde laGeltrú,

enXavier Orriols i enJosepM" Porta, els qualsvan ser

convidatsalaPinacotecaMasanaivanpodercontemplar

elnouentremési concretarlasevapresentacióOficial ala

properaFestaMajorde laGeltrú, enplenaSortidad'Ofici

del dia 15 d'agostde 1978. Tot i que fou presentaten

societatel22 dejuliol, aprofitant unaexposiciódeFestes

PopularsdeMasanaSaburita la PieGaleria.

El vestuari en aquells inicis escenyia en uns pantalons

decoratsambiconografiafantásticaimediterránia, seguin

la línia del Drac. Samarretataronja rnániga curta amb

l'anagramadelDrac enblau, dissenydeMasanaSaburit

i delJoandelamerceriaCamanyesdelcarrerdelsCaputxins,

queenaquellsprimersanys, fou el subministradordeles

samarretes i de la seva estampació. Faixa negre,

espardenyesdepagésdevetanegrei barretderobablava.

Posteriorment,incorporarienlasamarretademánigallarga

blau marí amb l'anagrama del Drac en blanc, per ser

utilitzadaal'hivem. Ino seráfinsl'any 1993quelaColladel



DracdelaGeltrú incorporaráenelseuvestuariunacasaca

deprotecció ambdecoracióiconográfica fantásticaobre

del col-lectiu d'artistesi modistesde la Colla.

El Drac de la Geltrú desde la sevaprimera sortida ha

utilitzat comacompanyamentmusical, el sodel timbal,

enun principi un soronc d'un vell timbal, sobrevivent

del cosdeManaies de la Geltrú, de les desaparegudes

processons de la Geltrú i de Vilanova de dijous i

divendresSant.L'any 1983s'incorpora i alhoraesretira

elvell timbal, perun grupnombrósdenoustimbal samb

molta més trempera i ritme, constituint la Colla de

Tabalers o deTimbalers del Drac dela Geltrú, ambun

bon nombre de ritmes, que han sabut escriure en

partitures, per tal de que perdurin en el temps. Dones

hi ha una bona tasca de manteniment de tocs

d'entremesos forans i també denous ritmes creatsper

la Colla, adaptats als diferents tipus d'actuacions

del collectiu (Corpus, Processó, Pregó i Tocs

diversos de cercavila).

Evolució i creixement del gruix social i cultural

Constituida la Colla del Drac de la Geltrú, la seva

evolució en el temps no fará més que sumar, per una

banda nous components, consolidant cada cop més

l'estructura social de la Colla i per l'altre banda, un

creixement cadacop mésferm, de la sevapresenciaen

elmón dela Cultura Popular aCatalunya, consolidant-

Proccssó de Corpus de la Geltrú l"a'ni í993. Arxiu A.A. del Drac
de la Geltrú. ) .

Entrada d'Ofici de la Festa Major de Vilanova, I'any 1995. Foto
arxiu A.A. del Orac de la Geltrú.

secomundeisprimers dracsquesorgiren dela transició

democrática i un deis capdavanters d'aquest

ressorgiment cultural.

El setembre de l'any 1979 el Drac de la Geltrú,

conjuntament ambel Ball deBastons,Ball deDiables i

Fa1cons,constitueixen l'Agrupació de Balls Populars

deVilanova i laGeltrú, essentelsprimers representants

del Drac, durant tota aquesta fasedura, d'assentament

de la nova entitat dins de l'engranatge cultural de la

ciutat, plena de moltes lluites fratricides de carácter

polític i cultural, enMasanaSaburit i enJordi Juncosa.

Aquell mateix any el Drac participarája a l'Arrivo d'en

Carnestoltes i a l'Arribada del Caramel, alhora que és

convidat aparticipar a la FestaMajor deVilanova, des

delaRegidoria deCultura de l'Ajuntament, de la máde

JosepAlba. Aquell mateix setembreelDrac dela Geltrú

sera present a la Primera Concentració de Dracs de

Barcelona,manifestació queva provocar l'esclat d'una

novaEpocad'Or deisentremesos,cosaqueencaraavui

observem les darreres flamarades. El creixement de la

Colla ésespectaculari la sevaprojecció, com entremés

s'eixampleatota la geografiade Catalunya.Arrel d'aixó

un 18dejuliolde l'any 1981,neixeIDracpetitdelaGeltrú,

en Barrina a imatge i sernblanca d'en Tigre, amb la

característica de tenir les banyes en forma de barrina.

Construitpels germansAbel i SalvadorMasanaSaburit.

Aquest fou presentat junt amb la Colla de Ball de

Diablespetits i rnitjants del'Agrupació deBalls Populars

pintats per Masana Saburit. Tots dos entremesosvan

sortir del'interior d'unOude3m d'alcada,alavilanovina

playa de les Cols. Amb la companyia deis Diables de

l'Arboc, el Drac petit de Vilafranca, Diables petits de

SantPere de Ribes, l'Agrupació de Balls Populars de

Vilanova i laGeltrú i laBandaPuig. L'actevacloure amb

unacercavila i la inauguració de l' Exposició Tot l'any

deFestadeMasanaSaburit alaPic Galeria. L'Ou vaser

construít perjovent de la Colla deDiables i del Drac de

la Geltrú, a partir d'una estructura de fusta i cobertura



dellencol ambconfetti, enelmagatzemdelaComercial

Pirasol S.A deIsEsbarjos, regida pel pirotécnic Robert

Pujol, gran entusiasta i un molt bon col-laborador.

Després de realitzar una tasca molt important en el

desenvolupament,consolidació i recuperaciódeIsBalls

Populars deVilanova enel si de l'A.B.P i tanrnateix de

consolidar-secomentreméspopular, d'ungruix cultural

degran abast,la Colla del Drac de la Geltrú abandona

l'Agrupació de Balls Populars l'any 1994, amb una

estadísticade250 sortidesen 16anys.1ambel bagatge

d'haver organitzat entremoltes altres activitats, un Sé

Aniversari l'any 1983 amb una Primera Cercavila de

Dracs Infantils de construcció caso1ana,una Mostra

fotográfica del Bestiari de Cata1unya i la Primera

Concentració deDracs aVilanova. L'organització d'un

1Oé Aniversari l'any 1988,ambla Il=Cercavilade Dracs

Infantils de construcció casolana,amb la participació

de més de cent exemplars de tota la comarca. La I1a

Concentració deDracs aVilanova. El14 denovembre

de 1992 el Drac de la Geltrú puja a peu aMontserrat,

essentel primer drac en fer-ho deCatalunya. En e115-

10-10del'any 1993sónelsAniversaris d'enTigre, d'en

Barrina i de la Colla de Timbalers, s'organitza una

exposició deDocumentació i Iconografia delDrac dela

Geltrú. La Petita Bestial Cercavila amb la presenciade

la bestia, no articulada, més gran de Catalunya "Lo

Marraco" de Lleida, i la Primera Concentració

d'Entremesos Bestiaris Infantils de Catalunya. Totes

aquestesactivitats esvan poder dur a terme grácies a

l'esforc de tots els components de la Colla i amics, que

amb la seva dedicació van obtenir els recursos

necessarisperpoder realitzar-Ios, recursosqueenel90

% del seu pressupost, es cobrien amb les activitats

preparadesper aquest fi i en cap moment es depenia

deIs recursos económics de l'Agrupació de Balls

Populars, ni de les institucions oficials, exceptuant

l'infrastructura.

Arrelats a la terra

La Colla deDrac delaGeltrú al separar-sedel'A.B.P, es

constitueix en una entitat legal i independent amb

estatuts propis, inscrita en el registre d'entitats de la

Generalitat de Catalunya, sota el nom de Associació

d'Amics del Drac de la Geltrú, essent el seu primer

President enGasparMontserrat. EIsAmics delDrac de

la Geltrú amésdeconservar i mantenir la sevaactivitat

quotidiana, profunditzaran per tal de recuperar i

consolidar elCicle Festiu alaGeltrú, presentant-secom

el máxim exponent de la recuperació de la Processóde

Corpus de la Geltrú l'any 1992, amb totes les seves

expressions catifes, altars i l'Ou com baIla, així com la

recuperació delaProcessódeSta.Gertrudis Copatrona

delaGeltrú l'any 1990,col·laboraranestretamentambla

ParróquiadeSta.Mariade laGeltrúi l'A.V. delaGeltrú

en l'organització d'aquestesfestes i de la FestaMajor

-- - -
El Drac Petit de la Geltrú a la Festa deIs Avis de la Casa d'Empara
I'any 1995,

amb l'incorporació del Tomb deFoc i el Pregó.

Evidentrnent, que aquesta evolució del Drac de la

Geltrú ve determinada per l'activitat deIs seus

components, que des d'un nucli inicial reduit a

evolucionat, vers un col-lectiu de prop de vuitanta

persones.El Drac de la Geltrú ha estat per molts dels

components una "escola" de formació i d'introducció

almón delaCultura Popular. Lesprop de200persones

quehanparticipat alllarg deIsanysdel creixement del

Drac de la Geltrú, han estat gent d'ámbits divers, de

nivells socials diferents i d'ideologies diverses, pero

quehan fet enel seumoment un front comú que erael

Drac. Molts al deixar el Drac, hanseguit la sevarelació

ambelmóndelaCulturaPopular, altresno,perósempre

quedaalló, aquell regustapólvora oaquella remor deIs

tabals, i la satisfacció d'haver aportat quelcom. Així

donesels Amics del Drac de la Geltrú han esdevingut

una realitat punyent, en l'ámbit de la Cultura Popular,

no tan solsenel vessantlúdica, sinó tambédesdel punt

de vista social i cultural.

Abel Masana i Saburit

vocal d'Arxiu de 1'A.Amics
del Drac de la Geltrú


