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DOSSIER INFORMATIU DEL DRAC DE LA LLACUNA

PETITA HISTORIA

Per allà el diumenge 3 d’abril d’enguany 2005 la colla del Drac de La Llacuna es va reunir amb el Pep
Ayora , per demanar-li la possibilitat i cost de la construcció d’un nou Drac, ja que, el existent fet de
cartró pedra i estructura metàl·lica havia estat seriosament malmès per culpa dels rosegadors.

Una vegada analitzat i vist el estat que havia quedat el Drac, es va decidir la construcció d’un Drac nou,
partint de l’idea original del existent, és a dir, que tingués dos caps, que tingués la cua semblant i amb
les premisses que sigues dur i lleuger. En poques paraules fer-lo de nou amb els mitjans actuals
disponibles.

Una vegada varem arribar a un acord en el tema econòmic, vaig començar fent un esborrany del que
podria ser el cap.

Després de la consulta general l’esborrany presentat va ésser acceptat. Procedint d’aquesta manera al
pas físic que suposa realitzar en fang el que prèviament hem dibuixat.
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Entre tots i sempre des de un punt de vista molt obert es varen anar realitzant modificacions fins arribar
a deixar-lo com a definitiu el aquí baix exposat.

Una vegada varem tindre el cap de fang es va procedir a realitzar els seus motlles i contra-motlles per
poder duplicar el cap d’una manera més ràpida i segura.

D’aquests motlles es va treure una primera peça del cap que una vegada muntada ens varem adonar
que era massa pesada. Aixa doncs, amb la peça obtinguda ja en resina de poliester , varem realitzar
uns motlles nous de silicona, el quals ens varen permetre de poder treure d’una manera ràpida dues
repliques del cap dissenyat.

Mentre s’estaven fent les parts que composen el cap, vaig començar a realitzar la base del cos del Drac,
fent servir diferents materials com poliuretà, paper, fil ferro, escaiola i plastilina.

Al mateix temps pràcticament s’esculpien les urpes i els peus del Drac, laminant-ho directament sobre la
plastilina., per posteriorment buidar-ho i aconseguir que d’aquesta manera el Drac pesi el menys
possible.

Una vegada el cos va agafar la forma que li volia donar el varem portar al taller per procedir a laminar-lo
amb fibra de vidre i resines de poliester. La resina que s’ha utilitzat per realitzar aquesta peça ha estat
resina de poliester amb càrrega ignífuga.

Una vegada muntat, repassat, es va procedir a l’assemblatge dels caps,mans, peus i el seu posterior
pintat.
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El Drac va ser presentat el dia 01 de Octubre del present 2005 durant la festa del Corre llengua i
apadrinat per el Drac de St Quintí de Mediona.

Disseny i realització : Pep Ayora (Abril-Septembre 2005)

Col·laboradors : Federico Vaquero (Especialista en Motlles i resines)
Andrea Mazar (Especialista en Motlles i resines)

Col·laboradors puntuals: Alfredo Ayora (ferros subjecció petards)
Manel Marimon (Realització parts de les escames en escaiola)

Agraïment molt especial a Francesc Lluch i Joan Ramon Redondo sense els quals segurament aquest
Drac no existiria.

Pep Ayora 2005
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FITXA TÈCNICA DRAC LA LLACUNA

Material: Fibra de vidre ignífuga

Any de construcció: 2005

Pes: _48_ kg

Constructor: Pep Ayora

Mides: Llargada: _380_ cm Amplada: _150 cm Altura: 184 cm

Tracció: Autoportada interiorment per 1 persona

Llença: Foc. 2 punts de foc per cada boca, 2 per la cua

Components colla: bastaixos: músics: Total:

Actua fora de la població: Sí
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