Ball del Drac de Vallirana
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Alçada:

Baix Llobregat
174m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.38792
1.93197
410705
4582372

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Drac Apocaleus

08295-768
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani Popular
XXI
2001
Anna Folqué Francolí
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Colla del Drac Apocaleus-Grallers de Vallirana

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Adriana Geladó Prat
dc., 31/05/2017 - 02:00

Diablestiada

Descripció
Es tracta d'una peça musical escrita en tonalitat de Sol Major i amb una tessitura que
oscil·la entre el Sol3 i el La4. Està dividida en dues parts, el "passeig" i la "dansa del foc".
En el "passeig" hi intervenen tres gralles seques amb compàs 7/8, mentre que la "dansa del
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foc" és una corranda per a dues gralles seques amb compàs 6/8. La primera part és on el
drac balla tranquilament, exhibint-se, amb una música de ritme suau i una melodia que es
repeteix tres vegades. Després hi ha uns compassos de percusió durant els quals s'encén
la pirotècnia. A partir d'aquest moment, el drac comença el ball de foc.
Observacions:
Les imatges han estat proporcionades per la colla del Drac Apocaleus de Vallirana.

Història
El Ball del Drac de Vallirana s'estrenà a la vila el dia 6 d'octubre de 2001, juntament amb el
bateig del Drac Apocaleus. La composició (música i coreografia) fou encarregada pel Grallers de
Vallirana a la grallera Anna Folqué Francolí i està basada en els cànons de música tradicional i
popular catalana. L'any 2005 es va fer una revisió de la partitura en motiu de la VIIIª mostra
representativa del bestiari festiu de Catalunya, que es va celebrar a Vallirana. Fou reescrita en
Do Major per poder-hi afegir una gralla baixa. La peça ha estat interpretada en poques ocasions
donat que la versió inicial és força més fàcil d'executar.
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