
La basílica de la Seu de Manre-
sa va recuperar ahir, dia de Cor-
pus, i després de 35 anys, la tradi-
ció de l'ou com balla. Aquesta
pràctica consisteix a col·locar un
ou, que prèviament s'ha buidat
parcialment, sobre un raig d'aigua
d'una font per aconseguir que gi-
ravolti sense caure. 

Els impulsors de la iniciativa,
Joan Garcia, Antonio García-Flo-
res, Antoni Conill, Joan Lladó i Jo-
sefina Soler, Xavier Belmonte i
Nacho Muñoz, persones vincula-
des a l'associacionisme manresà,
i el mateix mossèn de la Seu, Joan
Hakolimana, tenen la voluntat
que la tradició es mantingui  i que
es pugui repetir tots els anys per
Corpus.

Dins el claustre de la Seu hi va
haver la presentació i benedicció
de l'ou com balla. En una font si-
tuada a l'entrada del claustre a mà
dreta, Xavier Belmonte va pro-
nunciar unes paraules per expli-
car l'origen de la tradició, i el rec-
tor de la seu, Joan Hakolimana, va
beneir l'ou. La font que s'ha ins-
tal·lat enguany, guarnida amb cla-
vells blancs i vermells, és provisio-
nal. De cara a l'any vinent, la in-
tenció tant del mossèn com dels
organitzadors és que l'ou pugui

ballar sobre una font definitiva,
feta de pedra i situada també al
claustre de la basílica.

La tècnica per aconseguir que
un ou balli sobre un raig d'aigua
vertical no és senzilla i, de fet, el
primer ou col·locat aquest matí
sobre la font ha caigut. Dos dels
impulsors de la recuperació de la
tradició van explicar quins són els
passos a seguir per aconseguir
que un ou s’aguanti giravoltant
durant quatre dies sobre la font.
Joan Garcia i Joan Lladó van deta-
llar que cal perforar l'ou per la part
superior i la inferior. A continua-
ció, cal bufar per un dels orificis
per aconseguir buidar-lo, i cal
anar provant de posar-lo sobre el
raig d'aigua, sense buidar-lo com-
pletament, fins que balli i no perdi

l’estabilitat. També és important
que el raig d'aigua sigui constant
i precís.

Fins al pròxim dia 3 de juny, l'ou
ballarà sobre la font provisional
instal·lada al claustre de la Seu.
Mossèn Joan Hakolimana es va
mostrar satisfet per haver recupe-
rat la tradició. «Forma part de la
identitat de Manresa i és impor-

tant no perdre-la». 
Es creu que l'origen de la tradi-

ció ve dels voltants dels segles XV
i XVII a la catedral de Barcelona.
La interpretació més estesa és que
l'ou simbolitza l'Eucaristia durant
el Corpus, i l'aigua, el calze de sang
de Crist. Hi ha qui diu que l'ou,
l'aigua i les flors simbolitzen la
plenitud de la primavera.
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El claustre de la Seu tindrà una
font per mostrar l’ou com balla
La tradició es va recuperar ahir, dia de Corpus, després de 35 anys
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Els promotors de la iniciativa davant la font provisional amb l’ou

La plaça de la Democràcia de
Manresa serà l’escenari principal
de les festes de la barriada Mion-
Puigberenguer i el Poal, que co-
mençaran avui al capvespre. A 2/4
de 8 es farà el pregó inaugural a
càrrec de la responsable del cen-
tre cívic de la Mion, Lluïsa Gómez.
Posteriorment hi haurà el cerca-
tasques que recorrerà tot el barri
i actuacions musicals.

Les activitats de dissabte co-
mençaran de bon matí amb una
caminada popular pels camins
del Poal, que sortirà també de la
plaça de la Democràcia i que
s’acabarà amb un esmorzar per a
tots els participants. Al migdia, ja
novament a la plaça, hi haurà una
exhibició de zumba i, a l’hora del
vermut, una mostra de màgia.

A les 6 de la tarda es farà una de-
mostració de balls en línia. A par-
tir d’aquí, els actes se succeiran els
uns als altres. Hi haurà una mostra
de danses d’arreu del món,  el
concert de festa major a partir de
les 8 del vespre i, a continuació, un
sopar popular. Els tiquets per par-
ticipar-hi s’han d’adquirir al local
de l’associació de veïns, al carrer
de la Florida. A partir de 2/4 d’11
hi haurà el ball de festa major.

L’endemà, diumenge, els veïns
es despertaran amb una exhibició
d’aerodance, i a 2/4 d’11 hi haurà

una xocolatada popular. Durant
tot el matí hi haurà activitats per a
la canalla com atraccions, infla-
bles, concursos i jocs, que culmi-
naran amb un espectacle infantil
i una festa de l’escuma.

Per al migdia s’ha programat el
dinar del soci. Una arrossada gra-
tuïta per a tots els socis de l’asso-
ciació de veïns del barri. A partir
de les 5 hi haurà una tarda rociera
i les festes es clouran a 2/4 de 8 del
vespre.

Amb motiu de les festes de la
barriada Mion-Puigberenguer hi
haurà talls de circulació al carrer
Callús, entre el Cadí i el Sant An-
toni Abat. Començaran avui di-
vendres a la tarda; dissabte hi se-
ran des de 2/4 de 9 del matí fins a
les 2 de la matinada, i diumenge,
des de primera hora del matí fins
a les 9 del vespre.
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La plaça de la Democràcia,
escenari de les festes de
la Mion-Puigberenguer
La festa major del barri
comença avui amb el pregó
i s’allargarà fins al
diumenge al capvespre

ARXIU PARTICULAR

Hi tornarà a haver ball d’escuma

L’ou com balla es podrà veure
fins al 3 de juny al claustre de
la basílica de la Seu. L’objectiu
és que es pugui fer cada any
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