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Sant Joan, el foc i el drac Rifenyo

Foto Portada: Rifenyo, el drac de
Sant Just
Autor: Ferran Llopis

Com podeu veure, la portada d’aquest número l’hem dedicada al
Rifenyo, el drac de Sant Just que va ser batejat el mes passat.
Tot i parlar-ne en el “De bat a bat” del número anterior, el
compromís amb el 90è aniversari de l’Ateneu de Sant Just va
fer que dediquéssim la portada a aquesta efemèride. Però no
volíem deixar passar l’oportunitat de presentar a la nostra
portada, a tot color, el magnífic drac de Sant Just, i aquí el
teniu.

Els pobles del Mediterrani tenen una llarga tradició festiva amb
el foc. Segons la mitologia grega, el tità Prometeu, amic dels
humans, robà el foc dels déus amb una tija de fonoll –i el foc,
les arts i la indústria– per donar-los als homes. A l’Acadèmia de
Plató hi havia un altar dedicat a Prometeu, des d’on partia una
carrera de torxes celebrada en el seu honor que recorria la
ciutat. Encara avui en dia l’esperit olímpic recorre des d’Atenes
el món sencer mitjançant el símbol del foc.

Els Països Catalans també presenten una llarga tradició amb el
foc. Des de les falles valencianes als correfocs, o la nit de
Sant Joan, el foc es troba en tot el territori com a símbol
d’unió de la comunitat, comunitat que es reuneix a la vora del
foc. La tradició de la flama del Canigó, similar a l’olímpica i la
prometeica, recorre el territori el dia de Sant Joan com a
símbol d’unió i pertinença de la petita comunitat que envolta la
foguera a una comunitat major que, en altres contrades, també
es reuneix a l’entorn del mateix foc del Canigó.

A Sant Just ens calia un drac per promoure les festes del foc
que són els correfocs, i celebrem la iniciativa d’un grup de
ciutadans que ho han fet possible. Ara cal intentar aconseguir
la col·laboració entre les diferents entitats del poble, i no
posar obstacles per part de l’Ajuntament, per tal que el drac
Rifenyo esdevigui, amb el temps, un dels emblemes de la nostra
població.


