PROTOCOL
ASSOCIACIÓ CONFRARIA DE L’ÀLIGA DE CERVERA
1. ÀLIGA
L’Àliga de Cervera és la peça de bestiari festiu més solemne i representativa de la
Ciutat de Cervera.
Té un estricte protocol que la regeix i la seva participació únicament en els dies més
assenyalats o per dates extraordinàries.
L’Àliga de Cervera neix a partir d’un projecte de l’Agrupació Seny Major, que engloba
les entitats de cultura popular tradicional i de carrer de Cervera.
L’Entitat responsable de vetllar, acompanyar, portar i fer ballar l’Àliga, és l’Associació
Confraria de l’Àliga de Cervera, els membres de la qual són anomenats bastaixos. La
Confraria ha de vetllar el Ball, el manteniment i la simbologia de l’Àliga de Cervera.
La peça està basada amb la vella Àliga que havia tingut la Ciutat: cos de fusta, ales
obertes i pell daurada. De cap s’ha agafat com a model l’antic cap conservat encara al
Museu Comarcal. La seva construcció ha tingut un marcat caràcter artesanal. L’estructura i
el cap han estat realitzats amb fusta pel Ramon Ninot; la pell ha estat realitzada pel Ramon
Riu; la corona ha estat realitzada pel Ramon Ninot i l’Antonio Ninot.
La col·locació de l’Àliga en els seguicis on hi hagi la representació de la Ciutat, es
situarà just abans de la Senyera de la Ciutat, i en la seva absència de les autoritats
municipals.
Becada:
• Dates festives:
• Dol:

Ram amb branques d’olivera i roses i/o clavells
Ram amb fulles d’olivera

L’Àliga es guardarà a la Paeria (Capella de Santa Eulàlia), i es vetllarà per a que les
condicions per a la seva conservació siguin les més òptimes.

2. SORTIDES
Surt a Cervera i realitza el Ball de l’Àliga els dies més assenyalats per la ciutat:
1. Festa Major d’Hivern. La vigília de la Festa Major del Santíssim Misteri.
2. Corpus.
3. Festa Major de Setembre. El diumenge de la Festa Major del Sant Crist.
4. Dates o fets extraordinaris.
Sempre ho decidirà l’Assemblea de la Confraria a:
- Proposta de l’Equip Coordinador.
- Proposta d’algun bastaix.
- Proposta de la Paeria.
- Proposta d’alguna entitat de Cervera.

2.1. Vigília de la Festa Major del Santíssim Misteri (Completes).
Anada a Completes acompanyant els elements festius Municipals i les
autoritats.
Ordre:
1. Trampes
2. Bandera del Santíssim Misteri
3. Àliga de Cervera
4. Macers
5. Senyera de la Ciutat
6. Corporació Municipal
Realitzarà el Ball de l’Àliga damunt del presbisteri amb la interpretació musical
d’un grup de vent, i ballarà de cara el poble.
Al finalitzar les Completes acompanyarà els elements festius municipals fins la
Paeria.
Recorregut: Paeria - Església de Santa Maria.
Església de Santa Maria - Paeria
2.2. Corpus.
Participació en el Seguici Festiu de Cervera que és celebra per Corpus.
Realitzarà el Ball de l’Àliga de cara al poble.
2.3. Diumenge de la Festa Major de Sant Crist.
Sortirà a l’Anada a Ofici i al Seguici Festiu.
Realitzarà el Ball de l’Àliga de cara al poble.
2.4. Actes extraordinaris.
Decissió de l’Assemblea de la Confraria.

3. MÚSICA
L’Àliga sempre que surti haurà d’anar acompanyada de música en viu.
El Ball de l’Àliga està composat pel Xesco Grau. Dura com a màxim tres minuts. Els
2/3 de la música són lents i es realitza un punteig. L’últim 1/3 es ràpid i alegre.
Durant el recorregut la música que s’interpretarà seran marxa-ball o pasdobles típics, i
l’Àliga podrà ballar i giravoltar al so de la música, i sempre amb solemnitat.

4. BASTAIXOS
Els bastaixos necessaris per poder realitzar les actuacions de l’Àliga serà d’entre 11
(mínim) i 15 (màxim).
La formació serà la següent:
Bastaixos

Àliga

Direcció

1
bastaix portador Àliga.
4 - 6 bastaixos a cada lateral.
2
bastaixos portadors dels suports, darrera l’Àliga.

Els bastaixos han de conèixer el Ball de l’Àliga, i s’aplicarà la màxima rotació possible
a l’hora de triar el bastaix que el balli.
Abans de cada actuació, es farà com a mínim dos assajos, per tal de practicar el ball,
i triar el bastaix que haurà de fer-lo.
El bastaix encarregat de realitzar el ball de l’Aliga serà el responsable de pagar i dur
el ram per la boca de l’Àliga en la data festiva que li toca realitzar el ball.
Vestimenta (d’ús exclusiu per les actuacions de l’Àliga)
• camisa de màniga llarga color crema ( a la màniga dreta portarà el
logotip de la Confraria/ al pit portarà brodat l’escut de Cervera de
color mate)
• pantaló ¾ ample de color negre
• faixa negra
• mitgeta blanca
• espardenyes de veta negra
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