Acord de la Junta de Portaveus per donar suport a la creació de l’Àliga
de Terrassa
APROVADA UNANIMITAT
De totes les figures festives, l’àliga és la més complexa, la més complerta
simbòlicament i la que té un paper més solemne perquè acompleix la
màxima funció representativa, per una banda representant la comunitat i
per l’altra actuant en nom de la institució. Actualment són nombroses les
poblacions que tenen o han tingut l’àliga entre els seus elements festius
en algun moment de la seva història. El seu principal paper però és
protocol·lari essent la figura simbòlica que amb el seu ball s’encarrega de
rebre els hostes més importants, als quals honora amb l’execució de la
seva dansa i la seva sola presència confereix categoria al visitant.
L’àliga és un dels components del bestiari festiu català més antics i ha
estat utilitzada des de mitjans segle XIV en moltes festes populars.
Després de realitzar una recerca sistemàtica i exhaustiva a la
documentació municipal terrassenca des de 1389 fins al segle XIX en cap
moment ha aparegut cap menció a bestiari concret ni propi ni a préstec.
És per això que es creu oportú i necessari la creació de l’àliga de Terrassa.
L’opció de crear una àliga per a Terrassa vol en realitat fer un homenatge
a la cultura popular festiva catalana, inspirada en la seva expansió arreu
del país durant els segles XVII i XVIII, però sobretot recuperada amb molta
força durant el darrer quart del segle XX. Disposar d’una àliga a Terrassa
permetrà continuar construint la cultura popular a la nostra ciutat. L’àliga
de Terrassa és, per tant, una nova proposta del segle XXI, però
respectuosa i fidel a la tradició catalana.

En aquest sentit s’ha constituït l’Associació de l’Àliga de Terrassa amb la
intenció d’iniciar la creació de l’àliga de Terrassa i vetllar pel seu bon ús i
funcionament.
És important per l’Associació comptar amb el suport de les principals
entitats i institucions de la ciutat. Per això el passat 4 de febrer membres
del Consell de l’Àliga van participar a l’Assemblea de la Coordinadora de
Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa per exposar el
projecte, sent la seva resposta del tot positiva.

ACORDS
PRIMER.-Donar suport i garantia institucional tan per la seva creació com
per la seva continuïtat al projecte de l'Àliga de Terrassa en consideració i
coherència amb tot allò que ha de representar la seva figura.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la pròpia Associació de l'Àliga de
Terrassa així com a la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i
Tradicional Catalana de Terrassa.

