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DE BAT A BAT Bernat Padró

Sant Just ja té el seu drac, el Rifenyo,
que va celebrar el seu bateig

amb un correfoc

La bèstia té dos caps i combina punts de foc i sortidors d’aigua

Sant Just es va unir a la llarga llista
de municipis de Catalunya que compten
un drac per a les seves celebracions el
passat dissabte 26 d’abril. En el marc de
les festes de Sant Jordi l’entitat “El Drac
de Sant Just” va presentar a la població
el drac Rifenyo en una festa de bateig de
foc celebrada a la plaça Maragall. L’acte
va comptar amb la participació de cinc
colles de bèsties de foc dels nostres po-
bles veïns, que van apadrinar la nostra
bèstia. La trobada va començar amb la
festa i animació de l’espectacle Sarau de
la companyia De Parranda. A continua-
ció es va donar la benvinguda a les bès-
ties i dracs dels pobles veïns, que van
fer la plantada a la plaça Maragall. Un
cop fet el bateig de foc, el drac va en-

capçalar una cercavila correfoc, amb la
participació de totes les colles, que va
recórrer els carrers del poble. El Rifenyo
i la resta de bèsties van sortir de la plaça
Maragall pel carrer Major, va baixar
aquest carrer fins al carrer Sadet, va tom-
bar pel carrer Font i va arribar al Casal
de Joves, on va acabar el correfoc.

El nou drac de Sant Just, el Ri-
fenyo, és una bèstia de dos caps que
fa tres metres de llargada; la seva
alçada, de les potes a les banyes, és
de dos metres i 35 centímetres, i la
seva amplada, d’ala a ala, de dos
metres. Està construït amb fibra de
vidre, fet que redueix el seu pes fins
aproximadament 39 quilos. La seva

característica principal és que com-
bina dos elements: és un drac de foc
i d’aigua. La bèstia compta amb un
total de set punts de focs, repartits
de la següent manera: dos punts a
cada un dels dos caps, un punt per
cada ala i un punt a la cua.

Cada un d’aquets punts de foc
donen cabuda a dos coets i el de la cua
a tres. Així, en Rifenyo pot encendre 15
coets a l’hora. Aquests punts de foc es
combinen amb un sistema amb dos sor-
tidors d’aigua. El Rifenyo, però, no va
estrenar aquests punts d’aigua al corre-
foc del dia 26. Segons els organitzadors,
es reserven aquesta funció per a altres
tipus d’activitats festives.
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El drac va ser presentat a Sant Just amb una festa de bateig celebrada a la plaça Maragall.
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L’entitat “El Drac de Sant Just”
està formada per un grup de santjus-
tencs amb el projecte comú de formar
una colla per portar un drac i afegir-se
així al teixit associatiu d’entitats cultu-
rals del poble. La colla està oberta a acollir
nous membres, ja sigui per engrossir les
files dels portadors-encenedors, com la
del grup de batucada. Si entra prou gent
nova, l’entitat es planteja organitzar una
colla de diables.

La idea de formar una colla per
fer un drac es va gestar a finals de l’any
2006, quan un grup de santjustencs es
va reunir amb aquest objectiu. Després
de posar en comú el principals trets de
l’associació, van començar a visitar di-
versos constructors de dracs i a posar-
se en contacte amb altres colles de drac.
L’entitat “El Drac de Sant Just” també
va organitzar un curs per dur a terme la
formació dels tabalers.

El mes de gener de 2007 es va
sol·licitar formalment a l’administració
la inscripció de l’entitat en el registre
d’associacions de la Generalitat de Ca-
talunya, i el febrer va tenir lloc la pre-
sentació del projecte a l’Ajuntament de
Sant Just. La primera assemblea de

l’associació no es va celebrar, però,
fins el dia 2 de març al Casal de Joves.
El mateix mes de març es va iniciar al
Casal de Joves el curs de tabals. El ta-
bal és un instrument de percussió d’una
altura aproximada de 20 centímetres i
un diàmetre de 30 centímetres, i té un
tros de pell (actualment són de plàstic)
tant a la part superior com a la inferior
del cos central. La primera actuació

dels Tabalers del Drac de Sant Just va
ser el dia 22 d’abril en el marc de la
FiraDesvern ’07, que segons la colla
va ser tot un èxit.

L’entitat va publicar el maig las
bases del concurs “Aquest serà el Drac
de Sant Just» per triar la forma i el
nom de la bèstia. El dia 13 de maig els
Tabalers del Drac van actuar a la fes-
ta de la primavera del CEIP Canigó. El
dia 18 del mes de juny l’entitat, reuni-
da en assemblea extraordinària, va
triar el disseny del drac i “Rifenyo”
per nom. El mes d’octubre l’entitat
va organitzar una parada informativa
en el marc del Correllengua’07. Tam-
bé es va escollir el logo de l’entitat. El
drac Rifenyo va arribar a Sant Just a
principis del mes d’abril.

Tot i ser acabat de batejar, el Ri-
fenyo ja té previstes un bon nombre de
sortides: sortirà el proper 17 de maig a
la Festa de la Pau i participarà el 7 de
juny a la trobada gegantera i el 6 de se-
tembre a una trobada de Bestiari a Vi-
lassar de Mar. El drac de Sant Just
participarà també en la 13ª trobada de
Bestiari Conca Llobregat a Sant Feliu,
que tindrà lloc els dies 2, 4 i 5 d’octubre.
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El Rifenyo és una bèstia de dos caps que fa tres metres de llargada i dos d’amplada.
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La colla de portadors del drac


