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L’ou com balla 
En esclatar la primavera, el calendari situa la Festa 
de Corpus el dijous següent a l’octava de Pentecos-
ta. Amb un esclat de llum, d’olors i de colors, la fes-
ta venera, en processó, l’Eucaristia. I deslliurades de 
l’element litúrgic, aquestes processons recuperen el 
caràcter pagà de bona part dels elements  que en dife-
rents moments anaven introduint les classes populars 
a la festivitat religiosa. Un seguit d’escenificacions per 
atreure aquells que miraven el seguici. 
Les bullícies, les catifes de flors o les menges típiques 
com la coca de cireres conviuen i es mantenen encara 
avui com a elements propis de la festivitat, al costat 
del celebradíssim Ou com balla, un fascinant espec-
tacle que enguany podrem veure per primera vegada 
a la font del pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Es 
tracta de col·locar un ou buit a la pica d’un sortidor 
que suri d’aigua, de manera que quan l’ou va a parar 
damunt del raig del brollador, llavors “balla i giravol-
ta”, tal i com diu el vers del poema de Guerau de Liost.
Al costat, però, de voler mantenir viva aquesta tradició 
tant si l’ou es trenca com si no, en senyal de bon augu-
ri, volem acompanyar-la amb paraules que dansen i en 
volem parlar per aprendre dels qui en saben. 
I durant una setmana també podrem gaudir al pati  
de l’Institut dels elements del seguici tradicional del 
Corpus de la ciutat de Lleida.

Dia 15 de juny, diada de Corpus
A les 18h, al pati de l’IEI
Poesia en moviment. Paraules que dansen.
a càrrec d’alumnes del taller de declamació de l’Aula Municipal 
de Teatre (Pepa García, Joan Carles Vilalta, Laura Solà, 
Ramon Mesull, Ana Arranz, Montse Bosch, Alba Vicario, 
Joana Camprubí i Joan Bellostas).
Dansa: Marta Casals i Maria Mora.
Coordinació: Jaume Belló.

A les 19h, 
Què hi ha al darrere de l’ou com balla? 
Corpus, esclat de vida.
Diàleg entre Josefina Roma, antropòloga i Jordi Curcó, 
historiador.

Dia 18 de juny
A les 12.15h, al pati 
Poesia en moviment. Paraules que dansen.
2a actuació

De l’11 al 18 de juny, al pati de l’IEI, 
Exposició del seguici tradicional de Corpus de la 
ciutat de Lleida.


