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L'Àliga del Vendrell celebra el seu
primer aniversari
El primer Dia de l'Àliga serveix per estrenar la seva nova corona i el seu Ball,
composat per Carlota Baldrís
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L'Àliga del Vendrell compleix el seu primer any de vida i ho fa amb una festa que tindrà lloc aquest
dimecres 23 de juliol. El primer Dia de l'Àliga servirà tant per commemorar que aquesta nova bèstia
del seguici popular de la Festa Major ja fa un any que va cobrar vida com per estrenar una sèrie
de novetats prou rellevants.
Enter elles la seva nova corona, que ja serà la definitiva. Tal com explica Álvaro Quirós, «l'any
passat vam tenir el temps molt just per acabar la figura abans de Santa Anna i vam haver de
posar-li una corona provisional, i aquest any ja li posarem la definitiva». Serà des de les deu del
matí quan es pugui contemplar la bèstia ja acabada a la plaça Vella, junt amb una parada de
marxandatge de l'entitat que hi haurà tot el dia.
A les sis de la tarda es presentarà la segona novetat, el Ball de l'Àliga que ha composat
especialment Carlota Baldrís, «una música més solemne al principi que es va animant mica en
mica», apunta Quirós. Les Gralles de l'Àliga s'encarregaran d'interpretar la cançó. Tot seguit s'animarà
als infants del Vendrell que ja s'han fet grans a portar el xumet a l'Àliga, una tradició molt habitual
en altres ciutats.
El Dia de l'Àliga tindrà una coda el dia 1 d'agost, amb la presentació del documental
&lsquo;Sentiment de festa' sobre la Festa Major de Sitges, que es farà a les vuit de la tarda al
Centre Cívic l'Estació. Actualment l'Àliga del Vendrell està integrada per un total de 36 persones,
entre portants, grallers i els nens que ballen. L'objectiu del dia de l'Àliga és anar descobrint noves
sorpreses cada any.
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