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De bat a bat

El drac Rifenyo va participar en la
14a trobada gegantera del dissabte 7 de
juny. L’acte, organitzat per la Colla Ge-
gantera de Sant Just, va tenir lloc a la
plaça Maragall i va consistir en un cer-
cavila i ballada de gegants amb diverses
colles geganteres. Va ser al Parador on
es trobaren els gegants amb el drac i
aquest els passar el foc per encendre
les torxes i espelmes que van il·luminar
la  resta del recorregut fins a la plaça
Verdaguer. També va ser al Parador on
es va explicar la història entre dracs, ge-
gants i homes que va donar peu a aques-
ta trobada. Us la reproduïm a
continuació.

Hola, bona nit a tothom,
El que aquest vespre podrem viu-

re tots junts és un esdeveniment únic.
Fa molts anys que tota la humanitat
està esperant aquest moment. I serà,
aquí, al petit municipi de Sant Just
Desvern, on tindrà lloc aquesta troba-
da ancestral. Tots nosaltres som uns pri-
vilegiats.

Potser molts us trobeu desconcer-
tats, perquè no enteneu ben bé de què
us estic parlant. Doncs anem a situar-
nos. Fa molts i molts anys, tants que
gairebé ningú se’n recorda, la Terra es
trobava només habitada per dracs i
gegants. La convivència entre ambdues
espècies era tranquil·la. Hi havia pari-
tat en el Consell de Govern, mai cap
drac es va menjar un gegant ni cap ge-
gant, un drac; hi va haver gegants i
dracs que es van enamorar per sempre,
històries d’amistat tendres i dolces;
compartien coneixements filosòfics del
món...

Fa poc un grup d’investigadors
van trobar un document, en un registre
municipal quasi perdut de Sant Just,
datat en dia 7 de juny del calendari
humà, on es constatava una d’aquestes
curioses històries mil·lenàries que ens
han portat a ser avui aquí.

Quan els homes, nosaltres, vam
començar a habitar aquest petit muni-

cipi de la vall de Collserola, la convi-
vència va necessitar més esforç i treba-
ll per part de les tres espècies habitants,
però es va aconseguir un bon funcio-
nament de societat. Així, van passar uns
quants anys on gegants, dracs i humans
van anar fusionant els seus coneixements
culturals i tècnics per poder organitzar-
se. Fins que un trist i fosc dia, després
de mesos de sequera (datat a l’arxiu com
“l’esclat del foc”) el poder de posseir
més terres per aconseguir més menjar
va enfrontar un agricultor de cada es-
pècie i els dracs com a venjança van
començar a calar foc als camps, els
gegants van començar a trepitjar tan
fort que movien les cases, i els humans
van penjar cartells per tota la comarca
malparlant de les altres espècies.

Aquests actes descontrolats van
portar els més savis de cada espècie a
reunir-se al Molí Fariner del poble i
pensar i pensar com aturar i solucionar
el conflicte. En el document trobat en
registre, consta que el concili del savi
drac, savi gegant i savi humà va durar
tres hores llargues. Aquella mateixa nit
de juny, els tres savis, admirats i res-
pectats per tot el poble, van fer reunir a
tothom a la plaça del Parador.
L’assumpte era urgent i no es podia es-
perar més. Van repartir a tots els assis-
tents una espelma i van demanar que

Trobada de gegants amb la participació
del Rifenyo

tothom l’encengués. Tot seguit es va
produir un silenci a la plaça. Els savis
van recordar a la comunitat que el foc
no seria possible sense les foses nasals
dels dracs, que l’espelma que el conté
no és possible sense l’enginy dels hu-
mans, i que  cal un gegant ben alt i fort
per bufar i apagar un foc destructor.

Va ser així com tots van compren-
dre que havien de continuar convivint
junts, i amb les espelmes enceses, com
a senyal de respecte i pau, van passejar
pel bonic municipi de Sant Just Des-
vern mentre els músics del poble feien
ressonar els tambors, els tabals i les gra-
lles.

Estem avui tots reunits de nou per
commemorar, per primer cop, aquell dia
de celebració i convivència. Per això
avui també hem convidat gegants de tot
Catalunya per poder fer aquest dia més
festiu i nombrós. Hem convidat també
al nou santjustenc, el drac Rifenyo. I
us agraïm a tots els humans que sou
aquí presents, la representació que es-
teu fent de la nostra espècie.

Volem ser fidels a aquell magní-
fic dia, i per això us hem repartit una
espelma. Cal que l’encenguem tots junts
(aquest cop sense l’ajuda dels dracs) i
cuidem que no s’apagui fins a la plaça
de l’Ajuntament.

Raquel
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Els gegants es trobaren amb el drac al parc del Parador


