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S
e’l pot veure enqualsevol fes-
ta popular de Sant Just Des-
vern treient foc i espurnes

pels queixals. És enRifenyo, elDrac
de Sant JustDesvern, i darrera d’ell
hi ha una quarantena de persones
que el fanballar fent gresca pels car-
rers. Rafael Villén és el president i
cap de colla de l’entitat.
Quan i com es va fundar l’en-

titat?
Fa tres anys, durant les Festes de
Tardor de 2006, un grup d’amics
vam pensar que seria bo crear una
colla per portar un Drac i així en-
fortir encara més les festes popu-
lars de carrer a Sant Just. El pri-
mer pas va ser presentar el projec-
te “UnDrac per Sant Just” a l’Ajun-
tament, quedes del primermoment
ens van donar tot el seu suport.
D’on va sorgir el Drac de Sant

Just?
El mes de juny de 2007 vam orga-
nitzar un concurs dedibuix per triar
elmillor disseny i també el nomdel
Drac. Va ser un concurs obert a tot-
hom imolt veïnat va participar en-
viant-nosmoltes propostes.Després
de força deliberacions, el jurat va
escollir el dibuix d’unDrac ambdos
caps que l’artista Ramon Aumedes
del Taller Sarandaca de Granollers
es va encarregar de donar vida al

que avui és la nostra bèstia, en Ri-
fenyo.
Un nommolt singular...

Tambéva ser escollit pel jurat. Sem-
bla ser que “Rifenyos” era el mot
amb el que antigament els “Cargo-
lins” (Espluguencs) anomenaven a
la gent de Sant Just.
Què cal per formar part de

l’entitat?
Moltes ganes de passar-ho bé fent
gresca als carrer en les nostres fes-
tes populars. Un copdins ja decidei-
xes si vols formar part del grup de
percussió o del grup de portadors i
encenedors del Drac.
A banda de la vostra partici-

pació en els actes culturals d’a-

quí, us impliqueu en les festes
d’altres pobles?
Si, funcionem per intercanvi. És a
dir, nosaltres fem sortides a altres
pobles i les colles d’altres poblacions
venen a Sant Just pel correfoc de
bestiari que fem perSant Jordi. Per-
sonalment penso que és una de les
millors maneres de conèixer altres
indrets, participant en les seves fes-
tes, coneixent els seus costums i tra-
dicions. Sense anarmés lluny, el 10
d’octubre participarem en el cor-
refoc de les Festes de Sant Feliu de
Llobregat, convidats per la colla de
“La Mula de Sant Feliu”.
Quins projectes teniu entre
mans?
Acurt terminivolemconsolidar l’en-
titat, donant-la a conèixer a tothom
–especialment als infants– i contri-
buir a que la gent surti encara més
al carrerper les festes i s’hopassi d’a-
llò més be. A mig termini ens agra-
daria poder organitzar una trobada
comarcaldebestiari.Cadaany laCo-
ordinadora de Bestiari de Foc del
Baix Llobregat, entitat de la que for-
mempart, organitza una trobada en
unpoblediferent, i ensagradariaque
algunanysiguiSantJustelpobleque
aculli aquest esdeveniment. I a llarg
termini potser ampliar l’entitat amb
d’altres figures de bestiari, crear una
colladediablesd’acompanyament la
colla infantil del Drac de Sant Just
per donar així continuïtat al projec-
te, qui sap...

L’entitat Drac de Sant Just anima les festes
amb música i el foc d’en Rifenyo

Adreça:
Casa de Cultura Can Ginestar
Web: www.santjust.org/drac
Email: drac@santjust.org

Any de fundació: 2007

Nombre de membres: 40

Objectiu: Portar un Drac de foc
amb un grup de tabalers que el

fa ballar, animant i fent gresca
pels carrers de Sant Just Des-
vern i dels municipis on els cri-
din.

Activitats durant l’any: Correfoc
de bestiari per Sant Jordi i parti-
cipació en els actes culturals,
especialment, en les festes de
Sant Jordi, la Festa Major i les
Festes de Tardor.

CONEIX LES NOSTRES ENTITATS

El Drac de Sant Just


