ES RECUPERA LA TRADICIÓ
DE L’OU COM BALLA
Fou l’any 2005 quan es va recuperar la processó del Corpus Christi pels
carrers del centre de la ciutat. Tot just feia un any que s’havia creat la
diòcesi de Terrassa i Mons. Josep Àngel Saiz Meneses volgué impulsar,
entre altres coses, la recuperació d’aquesta manifestació de fe entorn
de l’Eucaristia, font i cimal de la vida cristiana.
D’aleshores ençà, aquesta festa ha anat adquirint una major participació
i devoció entre els fidels, i un bon nombre de grups parroquials i de
diverses institucions de la ciutat i de la diòcesi col·laboren en la confecció
de catifes florals que ornamenten bellament els carrers pels quals passa
el Santíssim Sagrament.
Enguany, des de la Comissió que prepara aquesta celebració s’ha volgut
donar un pas més i recuperar una tradició molt unida al Corpus Christi
i que ens consta que existí a Terrassa des d’abans de la Guerra Civil i
perdurà fins ben entrats els anys 50 del segle passat: l’ou com balla.
Aquesta tradició consisteix a col·locar un ou buit sobre el raig d'aigua
d'un brollador d'una font, de manera que giravolti sense caure. La font,
habitualment, es guarneix amb llors i en alguns llocs amb fruites del
temps com, per exemple, les cireres, amb les quals es cobreix la tassa
de la font.
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El seu origen se situa probablement a la Catedral de Barcelona, on
consta que l’any 1440 se celebrava, tot i que ininterrompudament es
fa des de l’any 1637, al claustre de la catedral de la ciutat comtal. A
altres ciutats de Catalunya també es manté aquesta tradició. Es tracta
d’una representació de to clarament eucarístic unit a la festa del dia,
com a exaltació de la Sagrada Forma consagrada que s’eleva sobre la
font que té forma de calze, expressió de la vida nova que Jesucrist ens
ha donat amb la seva mort i resurrecció.
A Terrassa consta que la font amb l’ou com balla es trobava al Raval de
Montserrat, tot i que hi ha constància que en algun altre carrer de la
ciutat també es feia. Gràcies a les fotografies conservades s’ha pogut
preparar la nova font, que en aquest cas estarà col·locada a l’atri de la
Catedral des del dijous dia 26, quan serà beneïda pel Sr. Bisbe a les 6
de la tarda, i fins al diumenge dia 29, Solemnitat del Corpus Christi.
La recuperació d’aquestes tradicions ens ha d’ajudar a viure amb més
intensitat el sentit profund religiós de la festa, una celebració que va
unida al dia de la Caritat, i que ens recorda que l’amor de Crist expressat
en l’Eucaristia com a memorial de la seva presència, ens ha de portar
a viure l’amor i la misericòrdia amb els nostres germans, els més
necessitats a casa nostra i els que truquen a les portes del nostre
continent.

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la
1 del migdia, reben la Primera Comunió els infants
Martina Arrais Garcia, Pau Castillo Garrido, Miquel
Garcia Borrego, Mònica Gómez Nogueras, Arnau
Jover Pujol, Oriol Martín Taló, Alejandro Olmedo
Morel, Elsa Ramírez Rodríguez, Enrique Rivas Pérez,
Janna Rodó Peshkova, Ona Torcal Fernández,
Jana Valls Cànovas i Jordi Verdaguer Massegú.
◗ Confirmacions. Aquest dissabte, a 2/4 de 8 del
vespre, Mons. Saiz Meneses presideix la Missa i
confirma un grup d’alumnes del Col·legi Pureza
de María de Sant Cugat del Vallès. L’endemà,
diumenge, a les 8 del vespre, Mons. Saiz Meneses
presideix la Missa a la Catedral i administra el
sagrament de la Confirmació als joves de la
parròquia del Sant Esperit i el Col·legi Europa de
Sant Cugat del Vallès. De la parròquia del Sant
Esperit reben la Confirmació 14 persones.
◗ Missa amb motiu de l’aniversari de l’esplai.
Aquest dissabte, dia 21 de maig, en la Missa
Familiar de 2/4 de 7 de la tarda se celebra el
quinzè aniversari de la fundació de l’Esplai 0.5.
Durant tot el dia, des de les 9 del matí, hi haurà
activitats per als infants, monitors i famílies.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, són incorporats a la fe de l’Església els
infants Jordi Amat Valero, Aina Campaña Muñoz,
Emma Espada Mangels, Martí López Espinosa i
Arlet Salvador Gijo.
◗ Casament. Divendres, dia 27 de maig, a les 5
de la tarda, contrauran matrimoni Òscar Muñoz
Cortés i Paula Paredes Martín.
◗ Benedicció de la font amb l’ou com balla.
Dijous, dia 26 de maig, a les 6 de la tarda, Mons.
Saiz Meneses beneirà i inaugurarà a l’atri de la
Catedral la font amb l’ou com balla, que hi serà
fins al diumenge, dia 29 de maig.
◗ Missa Solemne de Mn. Carles Ballbè. Dissabte
que ve, dia 28 de maig, a 2/4 de 8 del vespre,
presidirà la seva Missa Solemne Mn. Carles Ballbé,
fill de la nostra parròquia, i que rebé l’ordenació
sacerdotal el proppassat diumenge dia 8 de maig
a la Basílica de Santa Maria del Mar a Barcelona.
Rebi la nostra felicitació i l’encomanem en la nostra
pregària per tal que sigui un digne servidor del
Senyor en l’Església.
◗ Solemnitat del Corpus Christi. Diumenge vinent,
dia 29 de maig, Mons. Salvador Cristau, Bisbe
auxiliar, presidirà la Missa a les 7 de la tarda a la
Catedral i, seguidament, la processó amb el
Santíssim, que recorrerà els carrers Gavatxons,
Sant Pere, Cardaire, Fontvella i Plaça Vella.
Durant la tarda, a partir de les 3, els diferents grups
participants prepararan les catifes florals per a la
processó. Com en altres ocasions, es demana
també que es puguin ornamentar amb domassos
i altres robes les balconades d’aquestes carrers.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 16 de maig,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar pel
descans etern dels nostres germans difunts Albina
Clarassó Mateu i Ramona Llorach Llorach.
Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Final de catequesi. Durant aquesta setmana
tindrà lloc la trobada de final de curs dels grups
de catequesi. Dilluns i dijous, que enguany han
fet catequesi els de primer curs, consistirà en una
Pregària a 2/4 de 7 de la tarda a l’església. Dimarts
i dimecres, que han fet catequesi els de segon,
que ja han fet la Primera Comunió, serà a les 6
de la tarda amb la celebració de la Missa a la
Capella del Santíssim. Tots els dies s'acabarà amb
un petit berenar al final de la celebració.
◗ Reunió de pares de colònies. Tindrà lloc dijous,
dia 26 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala
Capitular. Es recorda que les colònies seran del 10
al 17 de juliol a la casa de colònies Mas Batllori
(Pla de l’Estany). Prèviament, entre els dies 7 i 10
de juliol, tindran lloc els campaments per a
adolescents, uns de ruta entre Girona i Banyoles
i els altres a La Garrotxa, i tots s’uniran després a
les colònies. Les inscripcions es poden fer a través
de la pàgina web: www.esplai05.com
◗ Col·lecta a favor de Càritas. El proper cap de
setmana tindrà lloc, com cada any, la col·lecta
extraordinària a favor de Càritas diocesana, que
va unida a la festa del Corpus Christi. Els cristians
som convidats a expressar l’amor fratern que ens
uneix a tots els fills de Déu, i que es manifesta
especialment envers els més desfavorits d’aquí i
d’arreu del món.
◗ Peregrinacions diocesanes. Amb motiu de
l’Any de la Misericòrdia, la diòcesi ha organitzat
dues peregrinacions, a més de la que ja s’ha
fet a Terra Santa. Entre els dies 5 i 10 de juliol,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà
la peregrinació diocesana a Polònia; i entre els
dies 18 i 21 de setembre Mons. Saiz Meneses
presidirà la peregrinació diocesana a Roma per
a passar la Porta Santa i participar en
l’audiència general amb el Sant Pare. La
informació d’un i altre pelegrinatge es pot trobar
a www.anydelamisericorida.org.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 23 de maig,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Comissió de Corpus. Dijous, dia 26 de maig, a
les 8 del vespre.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 27 de
maig, a les 6 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 28 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre.
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