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L’àliga és un dels components del 
bestiari festiu català més antic i ha 
estat utilitzada des de mitjan segle 
XIV en les festes populars com a 
símbol del poder municipal. Duu 
sempre una corona. És 
l'encarregada de saludar les 
autoritats o de solemnitzar, amb el 
seu ball, l'arribada dels convidats. 
L’àliga sempre ha ocupat un lloc 
preferencial dins del seguici. 

L’Àliga de Girona data del segle XVI, i 
és acompanyada per un grup de 5 
persones, entre elles la persona  
encarregada de realitzar el Ball de 
l’Àliga, que van vestides amb una 
indumentària que ha conservat el 
color grog dels seus orígens.
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En l’actualitat, les sortides que fa l’Àliga de Girona són : 

Primer dia de Fires, ballant a la pl. del Vi.

Acompanyant els gegants que participen a la Trobada de Gegants de Girona.

Acompanyant i ballant a la pl. del Vi , el dia de l’arribada de Ses Majestats els 
Tres Reis d’Orient. 

Enguany , 2017, ha participat en la processó de Corpus, dins dels actes de la 
commemoració dels 600 anys de la volta gòtica de la catedral de Girona.

Al ser una peça principalment  protocol·lària, no té costum de sortir gaire de la 
ciutat de Girona 

Excepcionalment ha participat a: 

La  Trobada Nacional d’Àligues, el setembre del 2014 a la ciutat de Reus 

La Mostra de Cultura Catalana, a l'Expo de Milà el 2015

L’apadrinament de l’Àliga de Manresa i al seu 25è aniversari 

Algunes dades:

L’àliga original  data de l’any 1513. 

En el Museu d‘Història de la Ciutat hi ha l’àliga que data de 1954, que va ser 
feta ploma per ploma pel llauner Francesc Boix. Figura construïda 
íntegrament en llautó, a excepció del cap que és de fusta, obra de l’escultor 
Agustí Sala. Les mides són 136 cm x 264 cm x 84 cm., i té un pes d’uns 80 kg. 

L’àliga que en aquets moments surt al carrer és una figura feta de fibra de 
vidre i construïda en els tallers de Ventura i Hosta de Navata. És una rèplica 
de l’anterior àliga i el seu pes és de 45 kg.  

El nou ball de lluïment de l’Àliga de Girona és una la peça musical inèdita, Ball de 
l'àliga de Girona, composta per Ivó Jordà i la nova coreografia ha sigut creada per 
Bernat Grau.
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