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na tradici6 ben arrelada

i

multiples interessos ideologics,

econdmics. dels "mass media" i de diverses menes, han situat
l'arribada de I'any 2000 com la porta del nou segle i del nou
mil leni. El canvi total de xifres, i I'aparici6 d'uns nombres rodons a la
computaci6 del temps en el nostre m6n occidental, hi ha ajudat considerablement, en palesar d'una forma grafica el "canvi" en les xifres de
la mesura del temps. Amb tot, €s evident que el 2000 acabal d'encetar
no 6s mes que el darrer any del segle i del mil leni, i qui ens obriri de
fet i de dret les portes del nou temps -segons els comptes occidenlalsseri la nit del 31 de desembre a I'u de gener del 2001. I la ra6 €s ben
senzilla i evident, car dicades, segles i mil'lenis tenen 10, 100 i 1000
anys respectivament, de manera que l'any que fa 10, 100 o 1000 no €s
m6s que el darrer i el que tanca no pas el que obre!- la finidora dacada, centfria o mil leni.
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Tanmateix hi ha hagut una autentica mirificacid i sacralitzaci6 dels
anys acabats en centenes senceres. I per motius ben diversos. El g00.
per exemple, per la coronaci6 de Carlemany i la recuperaci6 de I'lmperi
d'Occidenr. De l'any Mil en s6n prou conegudes les falses pors i els
prondstics que visiona s i apocaliptics feren d'una versemblanr fi del
m6n, de Ia que la gent del seu temps no en van ser ni craduls ni
conscients, car -d'entrada- ben pocs sabien en quins temps vivien i,
entre els que ho sabien, no tots emprav€n els mareixos sistemes de
cdmput del temps. De la mateixa manera, tamb€ es va convertir en
mrtica la dara de I 100. en que Bonilacr Vlll proLlami el primer lubileu
general de lota la Cri5tianlal. i n establr els precedents per a posleriors
celebracions cada cent anys. I tamb6 el del 1500, realgat i magnificat
sobremanera per Alexandre Vl, el ran iniqriamenr maltracrai papa
Bo{a. Aquests, enrre moks altres exemples, expiiquen la mirilicaci6 de
les xifres rodones, envoltades sovint d,una auidola o comesa religiosa
que en va reforqar I'efecte, fins i tot taumatfrgic
Ihome. le: so(telats sobretor el, qur les manen. han tingur
necessitat de mesurar, fixar i distribuir el temps. I ho han fer de for"ma
propia i peculrar a cada lloc ia cada cuhura. Ler velle,,.ivilrrzaLions Dre
r prolohislbnques sabien del ntme del ternps. de movrment aparent del
sol i sobretot de les fases de la lluna, pe. du, a terme les mes diverses
actnrtats. des de la iaqa o la pe'ra. Iexplotacro del bosc. la sembra o la
(ollila llns als pro(e\sos de momificacro dels cossos dels drlunts. lor
tenia el seu temps i els seus moments
m€s dptlms-, per
-almenys,
aconseguir els millors resultats.
Les due' grans llumeneres que pre\ideixen el hrmamenr, el >ol i la
lluna amb el,seu rrlme desrgual al llarg dels cicles respeclru5. I que
influeixen de forma decisiva sobre el planeta, han estat des de fa molts
segles, practicament per a totes les cuhures, la clau del sistema
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astrondmic per regular el calendari civil i,/o religi6s. Als babilonis
devem la combinar ro dels dos .icles asrrals que sira lonamenral oer
lrxar despres els calendarrs de les cultures que mes ens han rnflirrt,
comeneant per la cristiano-romana, la jueva, la greco_bizantina i la
musulmana. Els precedenr, mes anlrc5 de la sistema.rcr del temo,. tal
com la ten im en Iactualirat, es troba en el calendarr caldeu. amb un anv
de 1o0 dies. que compren l2 me,os de J0 dre:. pero es a la rradicio
romana a qui devem Ia sistemacid del temps tal com ens ha pervingut
al m6n europeu occidenral, sobretot despr€s de les reformes de Ji_rli
Casar i de I'asrrdnom_ Sosigenes (45 adC) que donaren lloc al que i'ha
conegut com a era Juliana, amb la.fixaci6 de 365,25 dies per any, i que
arribe sense qriestionar-se ia penes modificacions fins al segie XVt.
D'enea del Concili de Trento, els papes, amb amplia aurorirat,Jbr" rn^
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part del mdn, endegaren les reformes per corregir les inexactitgds del
calendari julin, detectades ja des de mitjans del segle Xlll. La reforma,
imposada pel papa Gregori Xlll (i per aixd coneguda com a "calendari
gregorii") ordeni la supressio de deu dies del calendari, de manem que,
it irgZ, es passir del 4 al 15 d'octubre, mentre enmig quedaren deu
dies que mai no varen existir.
Tanmateix la reforma grego ana 6s la que tradicionalment ha
continuat regint el ritme del temps en ei nostre m6n occidental, Ilevat
de petits periodes, com els de la Revoluci6 Francesa, quan la Convenci6
republicana (1792) imposa el seu propi calendari, suprimit finalment
pei Napoleo el 1806; comprenia dotze mesos que duien els noms
ielatius al temps o I'activitat de la naturalesa, en la voluntat de trencar
amb l'orde antic hi foren substituides les selmanes de set dies per
dacades.

Perd, abans ja hem dit que qui marca el ritme del temps, qui en fixa
els periodes i qui el regula, 6s sempre qui te el poder, sigui civil o
espiiitual. Aquest darrer, per la seva ascenddncia, que ultrapassa limits
de nacions i de pobles, com s'aprecia en el cas de la reforma gregoriana
del calendari, podia arribar m6s lluny i a m€s amblts i ser obeil amb
mds convicci6. Tamb€ podem referir-nos al poder dels emperadors
romans, capaeos d'imposar els seus criteris, com ho feren despr6s
tamb€ els sius hereus, els emperadors de Bizanci i l'esglesia ortodoxa
que consideraven com a prdpia.
La Roma classica va deixar la petjada dels mesos de I'any i els seus
noms, derivats dels adjectius numerals (Vll-setembre, Vlll-octubre, lXnovembre, Xll-desembre) o de les adscripcions a determinats cultes
imperials (juliol -perJuli CEsar-, agost -en record d'August-), tamb6 en
els dies de la setmana, dedicats a planetes i deitats del pante6 rome

(Lluna, Mart, Mercuri, Jfpiter, Venus, Saturn), mentre definia tot un
sistema de distribucid dels dies del mes en calendes, nones i idus, l'ris
dels quals arribaria fins a Ia Baixa Edat Mitjana. Els emperado,rs, tant els
pagans com els cristians a partir de Constanti i Teodosi, fixaren els
ierips d'acord amb els anys dels seus regnats, en lloc de l'any natural,
cosi que tamb€ seguiren ahres impeds i altres monarques, entre els
quals ial comptar-hi els comtats catalans, avesats a fixar les cronologies
d'acord amb els regnats dels reis de Franga, fins ben entrat el segle Xll.
Si els poders civils imposaren els seus criteris de mesura del temps,
les autoritats religioses tamb€ hi deixaren la seva petjada, no menys
important ni duradora. D'entrada, els papes, d'engn del segle VIll,
es;blir€n el costum de fixar el temps pels anys dels seus pontificals,
sovint sense cap altra referdncia a altres rradicions i formes de cdmput
A mes, I'Esgl6sia tenia i t6 el seu proPi ritme anual, en funci6 de la
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litirrgia, i la fesra de Pasqua al centre de totes les referancies. Una festa

que, en funcionar d'acord amb el cicle lunar, es mdbil,
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conseqriancia [a variable tot el periode que va des de Quaresma fins al
Corpus Chrlsti, i que t€ les celebracions pasquals al mig, com a eix
sobie el qual pivota tot el ritme de I'any Fins i lot alui, en un mon forga
desacralitzat, encara 6s el ritme canviant de la festa pasqual la que
imposa les celebracions/vacances de Setmana Santa, o els nostres festius
"diiluns de pasques" (siguin de Resurrecci6 o de Pentecosta; florida o
granada, en-expiessid popular). No menys imponanr foren tamb€ les
iestes de l'Epifania (d'enei del segle ll) i de Nadal (a partir del segle lV)'
cadascuna imb el seu cicle corresponent. A aquestes celebraclons
fonamentals s'hi afegiren molt aviat ]es memories dels mdrtirs, en dies

fixos, que acabarentefinint el calendari cristia, lot i que cada-ambit
nacional adoprava criteris propis (l'esglesia visigdtica, la franca'
I'alexandrina, I'armania i tantes ahres) que no s'acabaren d'unificar
definitivament fins al concili de Trento.
materxa distribucto dels dres de la <elmana. in:pttada en la
rradici6 judeo-biblica, acaba imposant-se, amb un dels dies de la
setmana ---<l primer- dedicat al Senyor, i en substitucid del Sabath
jueu. Fou tamb€ regulat per l'Esgl€sia el ritme del dia: de forma
lscrupulosa als primitius monestirs, amb una reglamentacid estricta del
tempi, que ha de ser aprofitat al maxim, i on s'hi disposa d'unahora per
llevar-se, cantar la salmddia, resar, treballar al camp o
a cada cosa
-per menjar anar a dormir. Ho era tamb6 en l'ambit
a la biblioteci,
parroquial. on la campana o les campanes a'senyalaven i martaven el
;irme de15 lemps i de le< fernes del . amp i de la ciutat. de" del despertar
se al mati, fins al toc del "seny del lladre" al vespre. I I'activitat liturgica
estava tan imbricada amb la vida quotidiana que sovlnt els dies de I'any
i les activitats econdmiques, com mercats i fires, tenien com a referdncia
encara es parla- de
els sants titulars de cada dia, aixi hom parlava
la fira de santa Lhicia. de la de sant Bartomeu o de les fires de la Santa
Creu o de Sant Miquel, de la mateixa manera que els pagesos i censataris
solien fixar el pagament dels tributs en dades assenyalades del calendari
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fos ia Mare de D6u d'agost, la de febrer, la de setembre, Nadal
o alties dades assenyalades. En el mdn rural el ritme el marcaven lambd
les feines del camp, reiterades i sabudes Seneracr6 rera Seneracid, i que

litfrgic:ja

van servir per idintificar temps i mesos o estacions durant segles i
segles, i idhuc el rdgim alimenlari, com s'encarregaren de representar els
auiors o inspiradors de la magnilica portalada romdnica de Ripoll, o els
qui brodaren el meravell6s Tapis de la Creaci6 de la catedral de Girona.
ncada cosa al seu remps i un temps per a cada cosar, semblen dir-nos
encaraarli els testimonis artistics d'apoques allunyades
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Els canvis politics i socials, i una progressiva secularitzaci6 de les
societats deixaren, poc a poc, en mans d'altri aquesta regulacid. Ho
en
o de
veiem en la progressiva presancia del rellotge
-mec2rnic
les ciutats lliures
els palaus publics, com aquells que presideixen
italianes o del nord d'Europa, entre els quals la imponent Torre del
Mangia, amb el seu rellotge marcant el pas del temps sobre la gran
esplanada de la Piazza del Campo de Siena, Pot presentar-se com
l'eiemple paradigm?rtic. O els nombrosos artilugis mecanics que d'engit
del Renaixement apareixen en mans de princeps, perd tamb€ de
burgesos de persones privades, que tenen el seu propi ritme de
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valoracid del temps, sovint vinculat a visions m6s
secularitzades, sense la necessaria referincia religiosa o de tradici6

distribuci6
romana.

la pluralitat de cultures i la

convivencia amb allres
civilitzacions, ja sigui a l'area eslrictament mediterranea o en el marc
per no allargar-me, altres cultures, com lregipcia, la
europeu
-obvio,
precolombines o 1es assidtiques, amb les seves prdpies
hindu, Ies

Pero

manifesucions en aquest camp- fan que s'hagi de tenir en compte la
imprompta del calendari jueu o del musulmi. El primer, posa com a
iniai de l'era de la Creaci6 el 7 d'octubre del 3761 adC, i comenga l'any
el mes de Nisan, en commemoraci6 de la sortida d'Egipte, i observen
les reformes de Rabi Hinel, cap del Sanedri el 344 adC, i que amb
lleugers retocs €s I'emprat actualmenl a I'estat d'lsrael. Els musulmans,
en cinvi, prenen com a punt de partenga de la seva era el L6 de juliol
del 622, data de l"'hEgira", o fugida de Mahoma de la ciutat de La Meca,
per cercar relugi a Medina al-Yatrib. En tant que calendari llunar,
presenta diferencies respecte del julia-grcgorid, de manera que per cada
33 anys del darrer n'hi corresponen 34 del musulmi. Amb tot, la
imprompta del colonialisme europeu i I'hegemonia politico-economica

d'Occidint, han afavorit que 1'(s del calendari privatiu musulm?t
convisqui i comparteixi espai i Protagonisme amb el sistema de
i musulmans-, tambd
calendacid europeu. En un i altre cas

-jueus
s6n les grans feitivitats religioses, com el "lom KiPur" (dia del perdd),
o les "lamim moraim" (dies temibles), o la "Pesakh" (Pisqua), entre els
jueus, o les celebracions del Ramada entre els musulmans, les que
iontinuen marcant el ritme dels temps i dels anys en aquestes cullures, cada vegada mds prdximes a nosaltres i amb les que tenim el mateix
futur en un espai cada vegada m€s interrelacionat.
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