
EL DRAC A LES CULTURES OCCIDENTALS
TRADICIONALS

Les cultures tradicionals s'han servil de les representacions simboli-
ques COI11a recurs consta nt per explicar i transrnetre deterrninats missatges. EIs
símbols pel seu carácter gráfic i universal esdevenen un rnitjá adient rer a
l'explicitació de fets traurnátics, principalment mitjancant la iconografía d'animals
reals i de mutacions imagináries.

Al món occidental. el drac, com a animal fantástic, ja és present en la
mitologia grega corn a guaridor de secrets o eOI11 a guardia de béns preuats,
que defensa arnb la lluita, sucurnbint solarnent davant els herois con jasó.
Cadrnos i Perseu.

Probablernent, pero, és entre els pobles nordícs europeus on el terna
rnitológic del drac i el seu enfrontarnent secular amb l'heroi adquireix el seu
rnáxim relleu i desenvolupament. En els poernes epics de l'Edda islandés el
drac Nidhogre lluita i és vencut re! cléu T11or. En les sagues vikingues el c1rac
Fafner és vencut per I'heroi Sigurd, que li arrenca el cor després d'occir-lo i
desllíurar la presonera d'aquell, la valquíria Sigurfrida. El c1rae Grendel, que
mortifica durant dotze llargs anys el pohle danés, és mort per Bcowulf,
protagonista deis antics poemes epics dcls anglosaxons, i Sigfrid, el doble de
Sigurd i heroi deis nibelungs, resta invulnerable grácies a la sang del drac que
ha hagut de matar per salvar el son mágíc que palia l'cncantada Crimhilda,
convertida per Wagner en Brunilda.

Molts són tarnbé els exernples que sobre el rnateix tema es troben :1 altres
cicles epics, corn el bretó o el lornbard, i inclús les citacions bíbliques rcferides
a aquest animal deis profetes Daniel, Miquees, jeremies, Isaies i, ia en el Nou
Testarnent, del llíbre de l'Apocalipsi.

Catalunya no resta aliena a aquest fenomen. La llcgenda de SantIordi i el
drac en les seves nornbroses versions inspirados a partir de l'obra de Iacobus
de Voragine, la Llegenda áuria , al segle XUl, ha esdevingut un dcls miles i Ull

dels sírnbols de la caialanitat mes popular.

En tots ells el drac, junt amb la serp, apareix com a reprcscntació del símbol
del mal, de l'adversitat i de la desgracia, i C0111 a guardia de tresors i héns
cobejais pe!s hurnans (rlqueses materials, dones verges, que en les societats
patriarcals són percebudes també C0111 a tresors, i, més simbolicarncnt, 1,1
saviesa, la forca i la irnrnortalitat). El drac és la forca del mal que esclavitza els
pobles que es veuen condemnats a oferir-li iraumátics sacrificis per conienir la
seva ira i capacitar destructiva. .

La plasrnació dels elernents de les llegendes mirológiques en símbols de
representació popular mantenía viu el record de I'arncnaca del perill, de la
malastruganca. de la vulnerahilitat i de la por.



APROXIMACIÓ HISTÓRICA
AL DRAC DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ

A Catalunya, el drac, representat per figures de grans proporcions i aspecte monstruós, apareix com una'
resta de les representacions teatrals o entremesos de la festivitat del Corpus Christi (definitivament instaurada pel Papa
joan XXlll'any 1316 i popularitzada poc després), en les quals acompanya Sant Miquel, SantJordi i Santa Margarida.

Amb el pas deis anys, les autoritats eclesiástiques van rendir a prohibir aquestes representacions o, com a mínim,
a separar-les de la processó estrictament religiosa, fets que van facilitar la desaparició de moltes d'aquelles
representacions primitives, o la seva descomposició, i es van conservar només els elements més apreciats pel poble,
entre els quals hi ha el drac.

Alguns d'aquests dracs catalans [a són documentats a comencarnents del segle XVII. Les primeres referencies
documentals sobre el Drac de Vilanova i la Geltrú es rernunten a l'any 1833, en que [a es dóna constancia de la seva
participació en les festes de Sant Antoni. El mateix any, pel mes de juliol, el Drac i els altres ent.remesos (.Gigantes,
Dragón, Tarasca y Danzas-) intervenen en les festes extraordinaries celebrades a Vilanova i la Geltrú arnb motiu de
la proclamació de la princesa María Isabel Luisa (filla de Ferran VII i futura Isabel II) com a legítima successora de
la Corona.

El Drac apareix, doncs, documentat a la nostra ciutat poc rnés de cinquanta anys després de la -pacificació- de
la Mulassa, que l'any 1779 va veure's privada de tirar coets per una ordre del Capitá General i la Reial Audiencia de
Barcelona. Pot pensar-se, dones, que el Drac, si és que no existia abans, aparegué a Vilanova alguns anys després
d'aquest fet, per tal d'omplir el buit animal ferotge que havia deixat la Mulassa.

A partir de l'any 1833 són relativament freqüents les aparicions del Drac en papers de l'Arxiu Parroquial de Sant
Antoni i, rnés tard, en les croníques del Diario de Villanueva y Geltrú. Així, sabem que va participar en la processó
del Corpus de l'any 1841, en les festes de les Neus l'any 1851 (APSA) i en l'Arrivo del Carnaval de 1856 (DV).

Aquesta darrera és una dada ben significativa en la historia del Drac, que dóna fe de la seva antiga tradició
carnavalesca i el diferencia deIs altres entremesos vilanovins. Sembla ser que, efectivament, el Drac va ser, des d'un
principi, propietat de l'Ajuntament, fet excepcional, ja que fins a l'any 1918 tots els entremesos de la ciutat pertanyien
i eren administrats per l'Obra de l'Església de Sant Antoni.

No hí ha dades precises sobre el conflicte que enfrontá el Drac (és a dir, l'Ajuntament) amb l'Església, i que acaba
arnb la prohibició que aquest entremés assistís a les processons. Malgrat alguna versió exagerada per la imaginació
popular, i gens documentada, sernbla que la prohibició es degué a la reiterada presencia del Drac en els Arrivos d'en
Carnestoltes i a la negativa municipal de retirar-lo d'aquests actes,

Aixó va ocórrer, probablernent, ja en el darrer terc del segle XIX, ja que pels volts de 1865 encara es troba el
Drac en els seguicis de la Festa de les Neus i, en canvi, no apareix gaire en les cróniques referid es al Carnaval. D'altra
banda, la primera iconografia coneguda del Drac (lamina 1), datada de l'any 1883, ens el presenta encara junt amb
els altres entrernesos locals, la qual cosa sembla demostrar que la discriminació entre l'un i els altres encara no s'havia
produu totalment.

En tot cas, sí que és ciar que, des deIs darrers anys del segle passat fins al 1936, el Drac és un entremés gairebé
exclusívament carnavalesc, encara que també el trobem en alguna festa excepcional, com ara la Festa Major de
Catalunya prornoguda per Francesc Carnbó durant les Festes de la Merce de Barcelona l'any 1902 (lamina IlI).

Al juliol de 1936, el Drac, la Mulassa i els Gegantons, que es troben a Barcelona per participar en els actes
organitzats amb motiu de l'Olimpíada Popular, són sorpresos per l'esclat de la Guerra Civil i abandonats, sense que
es pugui fer res per recuperar-los.

Després de la guerra, una entusiasta Comissió va iniciar les gestions i la recollida de diners per fer possible la
recuperacíó deis Gegants i entremesos vilanovins. Per la Festa Major de 1947 es recuperaren la Mulassa i el Ball de
Díables i, immediatament, es comencá la reconstrucció del Drac, feina que es va realitzar als tallers de "El Ingenio»,
de Barcelona, sobre un disseny de l'artísta vilanoví E.e. Ricart, que mantenia les característiques de l'antic Drac de
Vilanova. L'estrena del nou Drac, que a l'hora de la veritat va resultar un xic més petit i esclarissat de color, va tenir
1I0cal vespre del divendres de Carnaval de 1948 (6 de febrer), en una festa que fins i tot en aquells anys difícils va
fer pensar en els antics grans Arrivos del nostre Carnaval.

1 el Drac s'incorporá a les processons i seguicis festius de la nostra ciutat. A finals deIs anys cinquanta 0958-
1959 aproxírnadarnent) Ii va caldre una restauració per arranjar alguns desperfectes, i I'artista encarregat de la feina
(Francesc Artigau, de Barcelona) Ii va canviar, sense gaires conternplacíons, el cap i el col!. Aquest Drac va sortir fins
a l'any 1981, i l'any 1982 va ser substituir per una reproducció feta per l'ímatger mataroníjosep Cardona -Nona-, que
és la que ha sortit fins a l'any 1990.

D'altra banda, des de cornencaments deis anys vuitanta i com a conseqüencía de l'arribada de la democracia a
I'Ajuntarnent, s'anaven formant a Vilanova grups o colles estables de portants deis entremesos. Són gent que assurneix
aquest paper d'una manera desinteressada, com un sistema d'integració a la festa, que en el seu conjunt viu un procés
de regeneració. El sistema de colles de portants voluntaris substitueix, dones, el sistema tradicional de porrants
rernunerats que, des de sempre, havien realitzat aquesta tasca, [a fos pel dret a capta o per una quantitat fixa de diners
(que pagaya l'Obra de l'Església de Sant Antoni o l'Ajuntament, segons els casos i les epoques), o per totes dues coses.
Des de la ecuperacíó deis entremesos els anys 1947-48, el sistema habitual era pagar els portants arnb una quantitat
fixa, fins que l'aparició de les esmentades colles, que en el cas del Drac es produeix l'any 1980, acaba arnb aquesta
practica i amb la figura classica del portant. També a partir de l'any 1980 es fa rnés habitual la presencia de grallers
en I'acompanyal~ent musical propi del Drac, cosa fins aJeshores no rnassa freqüent.

• Ara, el Drac de Vilanova i la Geltrú retorna a la seva antiga imatge, c1óna continultat a la tradició i enceta una
nova etapa de la seva.atrafegada peripecia, que és també una part de la nostra propia historia.,

jOSEP ALBA 1ARTJGAS
Juliol de 1991



LES ICONOGRAFIES DEL DRAC DE VILANOVA

La iconografia fotográfica de l'antíc Drac de Vilanova més que escassa
és excepcional pel fet que, en el moment en el qual es produí l'invent de la
fotografia i arriba per aquestes contra des, el Drac -per les raons que sigui i
que caldrá investigar amb rigor algun dia- ja s'havia convertit en un exclusiu
entre mes carnavalesc que obria l'Arrivo juntament amb una immensa diablada
de nois de casa bona, espectacle que, com és sabut, sempre s'ha fet de nit. 1
si la fotografia era un art poc estes reservat a uns pocs professionals,
generalment estrangers o barcelonins -i també locals, pero dedicats princi-
palment a la fotografía d'estudi arnb decorat-, la fotografía de reportatge és
escassa i la nocturna inexistent per evidents raons tecniques. Així, les úniques
fotografies que coneixem del Drac -i cal no perdre l'esperanca->- són dues,
i són fetes de dia en sortides excepcionals d'aquest entremés. La més antiga
i irnportant, de 1902, amb motiu de l'anada a les Festes de la Merce dels
entremesos vilanovins, i que avui publiquem. L'altra, amb una vista parcial i
molt Ilunyana, és a la placa de l'Estació, junt amb altres entremeses, amb motiu
de la visita del secretari d'Estat del Vaticá, als anys vint.

L'altra font iconográfica de la qual disposem són les realitzacions deis
artistes locals, dissortadament tampoc abundants. Amb la desaparició del Drac
el 1936, algunes d'aquestes obres d'art tingueren un gran valor documental, ja
que varen servir per reproduir el nou Drac el 1947 a sernblanca de l'antic. Es
tracta básicarnent del dibuix de Llaverias del 1902 i de l'oli de Ricart de la sala
del Café del Foment, tot i que era un fet reconegut entre els contemporanis que
aquests artistes havien millorat intencionadament la imatge real de l'entremes
en el moment de la seva plasmació en el paper o en la tela. Tant és així que
Ricart, en els estudis i esbossos que féu el 1947 per a la reposició de la bestia,
es plantejá de fer un drac diferent i d'aspecte més ferotge.

Sigui com sigui, la interpretació de l'artlsta sempre és subjectiva (com es
pot veure en l'auca de Ricart feta el 1919). En tot cas aquestes vísions artístiques
han conformat una imatge forca unitaria com perque tinguem una idea prou
clara de la morfologia de l'antic Drac de Vilanova, com la que ens dóna la
iconografia més antiga que coneixem fins ara, que és el-cómic- de Gaspar Miró
sobre els gegants i on la Mulassa i el Drac apareixen com a simples comparses.

Es mostren en el present recuIl al tres iconografies fetes ja pel mateíx Ricart
i per artistes rnés joves a partir del Drac ja recuperat. Salvador Massana va
plasmar molts quadres costurnistes de la vida local de la postguerra, especialment
en la se va faceta de gravador. Pau Roig illustrá amb els seus dibuixos tota mena
de textos en la mateixa epoca.

Finalment, s'inclou a la carpeta l'aspecte que tingué el Drac després de la
insólita reforma feta als tallers de la família Artigau de Barcelona, que és la
imatge coneguda pels vilanovins de menys de quaranta anys, a rnés, és ciar,
del Drac que ara s'estrena.



TECNIQUES 1 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

La materialització de la figura del drac-imatge forjada en l'árnbit de I'imaginari-
constitueix un deIs temes i aspectes més suggerents i significatius de la nostra imatgeria.

La riquesa i la varietat tipológica amb la qual els nostres artistes i artesans han
expressat i donat forma a aquest animal fantasiós i lIegendari és un fenomen plástic i
creatiu d'una gran entitat i magnitud.

Reflex de tot un món inconscient, ancestral i simbolic i provocador de pregones
sensacions i sentiments en el públic i els participants en els balls, seguicis i processons
deIs dies de festa, la seva construcció requereix i de mana creativitat, habilitat i enginy.

La consideració de diversos factors formals, com poden ser el sotmetiment a les
constants íconográfíques arquetípiques (gest ferotge i agressiu, urpes, ullals, cresta, ales,
escates, cua llarga i recargolada, ulls sobresortits, etc.), que fan la bestia reconeixible i
identificable com a drac malgrat les variables del seu poliformisme, o la necessitat
d'interpretar aquestes constants amb imaginació, juntament amb d'altres parámetres
funcionals Clleugeresa, resistencia, facilitar per ser portat i traslladat, etc.), així com l'ús
idoni de tecníques constructives, materials i acabats són els requisits que s'han de satisfer
en el seu disseny i construcció.

'La relació i visió comparativa dels diferents materials i tecniques amb els quals els
dracs han estat construíts alllarg deIs temps ofereix una perspectiva extraordinaria quant
a la seva diversitat i heterogeneitat. En aquest sentit, podem dir que l'evolució cronológica
dels recursos ernprats en la seva idealització ha anat parallela a la que ha tingut el progrés
deIs materials i de la técnica.

Tradicionalment les rnateríes amb les quals han estat bastits els diíerents elements
de la figura del drac han estat fusta, canya, vímet, ferro (en forma de filferro o de platina)
per a la realització de la carcassa, costellam o estructura interna, i cuir, tela, pasta de paper
i cartró-pedra per a I'elaboració de la pell o recobriment exterior.

Testimonis i exponents de la manera de fer antiga i de l'ús d'aquests materials
tradicionals són el drac de la Bísbal d'Empordá amb el seu interessant recobriment de
cuir, el drac de Vilafranca del Penedes amb la savia conjunció i interrelació de materíals
diversos (fusta, tela, cartró-pedra, crinera de caval!. . .) i l'extraordinari i insólit drac d'Olot
conformat i realitzat tot ell arnb vímet i teixit de cistellería.

La irrupció i l'extensió en els darrers anys de metalls lIeugers com l'alumini, de nous
adhesius i, sobretot, de materíals sintetics (resines, fibra de vidre, poliuretá, poliestire
expandit, etc.) alhora que han ampliat les possibilitats constructives han significat una
millora qualitativa quant a aconseguir més resistencia i lIeugeresa.

Avui les preferencíes i la sagacitat de cada constructor i els recursos dels quals
disposa són els factors que fan decidir en cada cas les solucions constructives (modelar,
emmotllat, arrnat, esculpit, etc.) i els materials més idonis.

Un exemple de l'harrnónica convivencia i simbiosi de rnaterials nous i tradicionals
és el drac de Lavern, fet amb canyes, fusta, paper encolat, filferro, alumini i poliestire
expandit.

Aquesta succinta visió deIs materials i de les tecniques aplicades a la confecció d'un
dels exernplars més significatius del nostre bestiari fantástic restaria coixa i incompleta
si no féssim esment de la pleíade de dracs construits en escoles i centres d'esplai amb
elements i materials senzills i a l'abast (papers, envasos de plástic i de cartró, deixalles
industrials, ete.) i que, d'una manera efímera, recreen i domestiquen amb motiu d'alguna
celebració i efemérides la sempre fantástica, enigmática i quimérica figura del drae.

jOSEYMAÑA
Barcelona, juliol 1991



PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
DEL DRAC DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ

La construcció del Drac de Vilanova i la Geltrú, segons la se va imatge tradicional i seguint l'encárrec de
l'Ajuntament i de la Colla de Portants del Drac, es va realitzar en base a les iconografies antigues que es coneixen
del Drac i, principalment, segons el disseny d'E.e. Ricart realitzat l'any 1947 amb motiu de la seva primera re-
construcció, de la qual existeixen diverses fotografíes.

Va semblar interessant utilitzar el sistema tradicional, a partir d'una estructura de fang i d'un sistema de motlles.
No obstant aixó, i per tal d'aconseguir una major resistencia i duresa, així com per alleugerir el pes, el material per
omplir els motlles no va ser cartró, sinó fibra de vidre i poliester.

A partir, básícament, de tres fotografíes, una de frontal, una de lateral i una del cap, es va fer un dibuix pro-
porcionat, del qual es tragué la maqueta a escala. D'aquesta maqueta, se'n van fer diversos talls, verticals a la part
del cos i horitzontals al coll, per tal d'aconseguir la secció del diárnetre interior. Un cop calcada cada secció sobre
paper, es van projectar sobre una planxa de fusta, i es va reduir el perímetre entre 3 i 5 cm, que és el que es va calcular
que després augmentaria amb el fang, i es van retallar.

Un cop fet aixó, es van anar unint les diferents planxes amb varetes rosca des. Per a la cua es va utilitzar el mateix
sistema en el primer tram, i es va finalitzar la part més corbada amb vareta de ferro i tela metállíca, i el mateix sistema
s'utilitzá per fer el cap.

A continuació es va cornencar a recobrir-lo amb tires de fullola de 2 o 3 cm, que es c1avaven a l'estructura amb
grapes i c1aus. El següent pas va ser folrar-Io amb draps mullats amb escaiola i anar tapant tot el que s'havia fet
anteriorment. Amb tot aixó es va obtenir una estructura forta per comencar a moldejar el fango

Un cop feta l'escultura, es van fer les particions perque a l'hora de posar-hi l'escaiola sortissin les diferents peces
deis motlles. Aquesta va ser, potser, la part més compromesa, perque en depenia tot el sistema de motlles.

Per aconseguir unes bones particions es van fer primer unes parets de fang per on havia de quedar el tall, i es
va tirar escaiola al costat que delimita la paret. Després, un cop seca l'escaiola, es van treure les parets de fang i es
va posar vaselina als costats perque quan es fessin les altres parets d'escaiola no s'enganxessin.

Per fer els motlles primer es va fer una capa molt fina, líquida, d'escaiola, per tal que no quedessín porositats.
Després, una de més espessa i, finalment, una altra de barrejada amb estopa. També amb estopa i escaiola s'h¡ van
posar uns pals enganxats que van servir per poder estirar i manipular els motlles.

Amb aquesta operació es van obtenir 5 motlles del cap, 1de la part del darrera del coll, 2 dels laterals, 6 del
cul i la cua i 4 de les ales, que es van netejar, polir i encerar.

Un cop preparats els motlles, s'hi va donar una capa de gel-coats i després, un cop secs, tres capes de fibra de
vidre amb poliester.

El següent pas va ser treure el poliester deis motlles, tallar els perfils que sobraven i polir-los bé per tal que després
es poguessin ajuntar els uns amb els altres. Per a aquesta darrera operació es van utílitzar unes grapes de filferro que
després es van treure.

Per tal que les juntures es veiessin el mínim possible, s'bi va posar una fibra de vidre molt fina i, un cop seques,
es van polir amb massilla. Un cop seca aquesta, s'anava polint amb paper de vidre i aigua fins deixar-ho totalment
lIis. El tros rnés difícil de polir va ser la cua, ja que havien de quadrar molt bé les escates petites.

L'estructura interior es va fer d'aluminl per tal d'alleugerir pes i es va fixar a l'interior amb poliester. Les espatlleres
estan subjectades a l'estructura d'alumini just en el punt d'equilibri del Drac.

Les pinces per als coets es van construir de passarná de ferro, soldad es a una platina que es posa al paladar i
que es pot desmuntar amb uns cargols que van sota la barbeta del Drac.

A l'interior de la boca, hi van unes dents fetes també amb motlle que, un cop fetes amb poliester, es van collar
per l'interior. El paladar va ser tapat per tal que el fum deis coets no entrés a l'interior.

El sistema per aguantar les ales són unes platines de ferro, amb cargols aguantats per l'interior amb poliester i
que es poden desmuntar per l'exterior, i queden les platines collades al Drac.

Un cop posats tots els mecanismes interiors i exteriors, es va cornencar a pintar i difuminar. Primer s'hi va posar
una capa d'epoxit i, a continuació, es va pintar amb pintura setinada de políuretá .., .

, ,Els treballs de construcció d'aquest nou Drac van finalitzar els darrers dies del mes de juliol de 1991, al nostre
taller de Vilanova i la Geltrú.,

L 'ESTAQUIROT Teatre
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HISTORIA GRÁFICA DEL DRAC DE VILANOVA I LA GELTRÚ (1948 - 1991)

CD El Drac reconstrun, la nit de la seva estrena (6 de febrer de
1948), arnb el Ball de Diables eJe Vilanova, on forma ven
molts deis mernbre de la cornissió que va fer possible la
seva reconstruccíó,

(3) El Drac quan, junl amb els Diables i altres entremeses, va
anar a Montserrat per a l'ofrena de la llántia de la comarca
del Garraf, el 20 de juny de 1948.

Q) El Drac pel carrer de Sant Pere, encapcalant la cercavila que
anava al Foment Vilanoví a recollir els gegants reconstruits.
Festa Major de 1948.

8) El Drac i les Mulasses baíxant per la Rambla, tradicionaJment
engarlanada, en una cercavila de la Festa Major de 1955,
any de l'estrena de la Mulasseta.

0) i @ Dues instantánies del Drac, durant els anys cínquanta.

(j) Primera fotografía coneguda del Drac després de la
restauració que Ii va canviar el cap i el col!. junt amb les
Mulasses i els Gegantons, se'l veu al tancat de la placa de
Sant Antoni (any 1959 aprox.). Dret arnb el Drac, josep
Escardó i SaurÁf(1913-1980), cap de colla i responsable deis
geganters i portants deis entremeses fíns a l'any 1979. Al
costat de la Mulasseta, en josep Duran i Gavaldá, futur
porlant.

® Els entremeses vilanovins preparats per a l'anada a ofici,
per la Festa Major de 1961. Al costar del Drac, amb la bossa
deis coets i la metxa a la butxáca de la camisa, en Pere Feliu,
"el Perico", un deis seus portants histories.

® El Drac a Vilafranca del Penedés, a cornencameni deis anys
setanta. El titular de la placa encara bellugava.

@ La darrera figura del Drac, construrt I'any 1982 i envoltat ja
per l'actual Colla de Portants, a Saragossa, durant les festes
del Pilar de 1983

@ El Drac baixant de l'autobús a Castel-San Pietro (Italia).
Estiu de 1984.

@ Carnaval de 1985. El Drac, conyenientment abillat, encapcala
l'Arrivo. '

@ La darrera sortida del Drac a I'estranger. Any 1986, davant
de la catedral de Milá (Italia), durant el Carnaval d'aquella
ciutat.

@
@

Perfil del Drac. Any 1987.

El Drac entrant a la Rambla durant una cercavila de la Festa
Major de 1988.

@ Sortida de la cercavila del dia 4 d'agost, durant la Festa
Major de 1990, la darrera en la qual participa aquesta figura
del Drac.

@ El nou Drac reconstruu, tot just acabar de pintar (encara li
falten alguns retocs), envoltat pels seus constructors i per
alguns deis seus portants. juliol eJe 199L
D'esquerra a dreta, hi apareixen, ajupits.joan Domínguez,
Eloi Roca, Núria Farré, Pep Baig, Amadeu Torné, Antonio
Márquez i Pere Cayuela; drets, a la primera Iila.jordi Trilles,
els constructors: Pedro Giménez, Albert Albá, Oiga Giménez
i Núria Benedícto, Rosa Ricart, Núria Pages j Albert
Sanabra; drets, a la segona fila: Sixt Moral, Salvador Aluja,
josep Alba, Xavier Capdevila, Josep R. Fuentes, Anna
Carbonell, Miquel Navarro i, mig amagat, Caries Garcia.



DRACS DE VILANOV A
(¿

La primera referencia que hem trobat del Drac de
Vilanova és en un llistat de "Gastos de la Fiesta de
San Antonio Abad" de l'any 1833, que diu
textualment: "Pagado Castell defoch y Drach. ..38,.."

La següent cita és pel Corpus també en un llistat de
despeses. Cal remarcar que el Drac només espetegava
quan el Santíssim sortia o entrava a l'Església i quan
arribava a algun deis altars que es trobabem al llarg
del trajecte. També tenim coneixement d'altres
aparicions del Drac com per les Festes de la Mare de
Déu de les Neus a I'any 1851 i a l'Arribo de l'any
1856.

El Drac havia estat propietat de l'Obra de l'Església
de StoAntoni Abat, pero l'any 1857 va ser adquirit

.per l'Ajuntament, per substituir la Mulassa vella
(FERRERA. 1945). Aix! dones el Drac 'gaudí d'una
certa independencia pero, les actuacions
carnavalesques del Drac com la de l'any 18?6 o 1861 I '

entre d'altres, provocaren les protestes deis estaments
religiosos de la Vila, i fou prohibida l'assisténcia del
Drac a la processó, i així queda relegat exclusivament
als actes carnavalescos.
L'any 1860 i el 1902, fou restaurar, la darrera
restauració fou en motiu de l'assisténcia del Drac a
lesFestes de la Mercé a Barcelona, on la premsa
elogia el seu aspecte ferotge, pero no se li adjudica
cap premi en el Concurs que es va celebrar.

L'any '1936 alguns dels entreÍnesos vilanovins, entre
ells el Drac, van ser convidats al festival folklóric que
es realitzaria en el recinte del Poble Espanyol a
Barcelona, emmarcat en els actes de la Olimpiada
Cultural. Amb taata mala sort que aquest acte era
previst pel dia 19 de juliol, i el caos social va engolir

el Drac "sin que de ellos se haya vuelto a saber
noticia alguna".

Així Vilanova es va quedar .sense Drac, fms que dins
del corrent de recuperació dels entremesos vilanovins,
iniciat per un grup d'amics en' una tertúlia en el saló
del "Fomento vilanovés" l'any 1946, comencaren a
recuperar eIs nostres entremesosarribant-li el tom al
Drac l'Arribo del 6 de febrer del carnaval de l'any
1948, el dísseny del nou Drac va ser realitzat per
ENRIé C. RÍCART a Partrr de la seva tela existent al
Saló-Cate del "Fomento Vilanovés" i ajudat d'un
dibuix original d'en JOAN LLAVERlES que
il-histrava un article de "La veu de .Catalunya"
publicat en motiu de les Festes de la Mercé de
Barcelona de l'any 1902 que anteriorment hem
mencionat. Així dones el nou Drac era la copia del
desaparegut, "El Drac de Vilanova". El projecte va
ser dut a terme a la Casa Ingenio de Barcelona.
Cap el anys 60aquest Drac és remodelat pel que fa
al cap i coll, adquireix un aspecte més ferotge, pero
molt diferent de l'anterior, a més per aquestes dates i
amb el nou cap és pintat de color argentat per
intervenir en una pel-lícula,

L'any 1982, es substituit per una reproducció d'en
JOSEP CARDONA (Nona), i el vell o "el del
RICART" ha estat restaurar per ALBERT ALBA ies
conserva al Museu Víctor Balaguer. Aquest Drac és
més Ileuger, d'aspecte més ferotge pero de vida en
"actiu" més curta, ja que el 2 d'agost de 1991 és
presentat per LA UNIÓ Vll..ANOVINA i LA
BffiLIOTECA - MUSEU BALAGUER el "nou
DRAC DE Vll..ANOVA 1 LA GELTRÚreconstruit
segons la seva antiga imatge".

Ramon Saumell iPoch

Josep PascuaI iMasana
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