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Àligues històriques de tot Catalunya, en una
mostra fotogràfica al Palau Bofarull de la
Diputació
L'exposició, que es podrà visitar fins al proper 7 de
novembre, exhibeix el bestiari popular que va participar a la
Primera Trobada d'Àligues de Catalunya, celebrada a Reus
l'any 2014
Aquest divendres 9 d'octubre s'ha inaugurat, al Palau Bofarull de la Diputació a Reus, l'exposició
fotogràfica de la Primera Trobada d'Àligues de Catalunya. Aquesta mostra, que es podrà visitar
fins al 7 de novembre, recull espectaculars imatges dels prop de 30 elements del bestiari
popular que van participar l'any passat, i en el context de la Misericòrdia 2014, en aquesta
inèdita trobada celebrada a la ciutat de Reus.
L'acte d'inauguració ha comptat amb l'assistència del diputat de la Diputació de Tarragona
Mateu Montserrat; dels regidors de l'Ajuntament de Reus Hipòlit Monseny i Dolors Sardà; del
director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona, Jordi Agràs; del
president del Col?lectiu Reusenc d'Activitats Culturals, Benji Gerich i del president de Fotocamp
Reus, Jordi Oliva.
Organitzada per la Diputació de Tarragona i L'Àliga de Reus del Col?lectiu Reusenc d'Activitats
Culturals (CRAC), aquesta exposició compta amb imatges de Fotocamp, col?lectiu reusenc que
ha col?laborat amb la mostra juntament amb l'Institut Municipal d'Acció Cultural i l'estudi
fotogràfic Metrops 360º. L'exposició, que mostra les bèsties des de diferents punts de vista i a
través de diversos autors, inclou fotografies panoràmiques i imatges en 360 graus.
L'àliga esdevé un dels components del bestiari festiu català més antics i ha estat utilitzada des
de mitjans del segle XIV en les festes populars. A la mostra fotogràfica del Palau Bofarull hi
trobarem, entre moltes altres, les àligues i aligots d'Agramunt, Barcelona, Berga, Girona, Lleida,
Reus, Tarragona, Vic, el Vendrell, Tàrrega o Tortosa.

