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En l'antiguitat, un determinat indret era sagrat no perqué
s'hi fes cuite, sino que més aviat s'hi felá cuite perqué se'l
considerava sagrat. El que determinava la sacralitat d'un lloc era

la créenla en poders i forces naturals, que es relacionaven
directament amb la situado o configuració d'aquest paratge.

El primer que ens cal diferenciar és la distinció entre art

sagrat i art religiós. Perqué un art sigui anomenat sagrat, no tan
sois els seus temes han de derivar d'una veritat espiritual, sino

que també el seu llenguatge formal ha d'expressar el mateix

origen. L'art sagrat es fonamenta en la ciéncia de les formes, o

millor dit, en el seu simbolisme inherent. El símbol no és

simplement un signe convencional, tal com l'entenem avui dia; sino
més aviat la representado en la Terra d'un arquetip Celest. Per al
simbolisme tradicional la bellesa de qualsevol cosa és la

transparéncia deis seus embolcalls existencials; l'art auténtic és
bell perqué és vertader.

Pero la diferéncia fonamental está en el fet que l'art

religiós és una representado plástica d'una realitat coneguda o

assumida; mentre que l'art sagrat és una revelado de la divinitat
sobre una realitat superior. El concepte d'art religiós és molt
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proper al concepte d'art actual, motiu peí qual s'enfronta al

concepte d'art tradicional, que entén l'art com la transmissió deis
models sagrats que normalment li han estat revelats mitjan^ant les

escriptures.

Per a la cultura tradicional, l'art sagrat per excel.léncia és
la construcció del Temple on habita l'Esperit de la Divinitat. El

Temple és el símbol o arquetip d'aquesta realitat superior. El
Temple com a símbol és la síntesi d'una realitat complexa o

sagrada. És per aquest motiu que el románic és un art sagrat,
perqué centra tot el seu llenguatge formal en el desenvolupament
del Temple com a imatge-símbol del món conegut i desconegut, del
món inferior i superior, de l'espai profá i sagrat, del temps i del
no temps.

Entre els símbols sagrats fonamentals, hi ha símbols d'ordre

teológic i símbols d'ordre cosmológic. Que l'església de pedra

sigui la imatge de la Jerusalem Celest, o del Cos de Crist, és

l'enunciat d'un símbol teológic. El simbolisme cosmológic es

desenvolupa en dos nivells: el simbolisme de la part amb el tot en

l'Univers, i en un pía superior, el simbolisme de l'Univers i de
les seves parts amb el Món Diví; el simbolisme vertical del món
amb Déu, i el simbolisme horitzontal de les parts amb el tot i de
les parts entre si.

Per una part, el simbolisme del Temple i de la Liturgia és,
en el seu fons, cosmológic; pero, per altra part, el cristianisme
no té un llenguatge cosmológic propi, és purament espiritual i
místic, és a dir, teológic. Pero en la seva expansió per la
Mediterránia i el Proper Orient, el cristianisme es troba amb

aquest llenguatge cosmológic, que era el propi de les religions
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cósmiques, solars o naturals que habitaven aquesta zona. El
cristianisme va haver d'assumlr, ja des del comen^ament, l'heréncia
deis gremis d'artesans 1 constructors que utilizaven un simbolisme

cosmológic, necessáriament vinculat a les antigües religions
existents; i que influi'ren de forma fonamental en el llenguatge
formal de la nova religió.

En aquest treball ens limitarem a una investigació del
simbolisme cosmológic, que és propi en l'orientació d'un Temple
románic. Encara que, com és lógic, aquest llenguatge natural

comporti implícit moltes vegades conceptes teológics. Els autors

que hem escollit són, al nostre entendre, representants
carácter ístics d'aquesta ciéncia, encara que sigui necessari
reconéixer que potser altres haurien pogut complir també o potser
millor el paper de la nostra interpretado.

El motiu peí qual hem escollit el simbolisme de l'orientació
és perqué el creiem un deis fets fonamentals en la concepció d'un

Temple o espai-temps sagrat. I no tan sois en el cristianisme,
sino en totes les religions de l'Antiga Conca del Mediterrani.
L'orientació d'un Temple centra i sacralitza un espai, anteriorment

profá, i el converteix en un espai i un temps sagrat. Podem dir

que no hi ha un art sagrat si no hi ha una orientació ritual. L'art
religiós no té ni contempla el fet de l'orientació, motiu peí qual
tot temple de l'era moderna és orientat en qualsevol direcció, o

millor dit, no és orientat, i per tant, perd el seu sentit d'espai
sacralitzat.

La dificultat principal ha estat la d'ajustar la nostra

dispersa mentalitat actual a la tradicional de l'época. Per l'home
tradicional no existeix diferéncia entre la ciéncia i l'art, el
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pensar i el somiar, la intenció o la casualitat. La seva concepció
de la vida és integrada, sense que res d'aquesta hagi de formar

part d'una expansió en el temps de la Unitat primera; és a dir,

que tot és en relació i en harmonía. Concepte radicalment diferent
del món actual, en qué quasi tot és dispersió, casualitat i
desharmonia.

Aquest fet ens ha portat no solament a estudiar la

simbologia, sino també altres disciplines, que en principi poden
semblar molt disperses, pero que en realitat están íntimament

relacionades, i que sense l’ajut de les quals ens hauria estat

impossible comprendre el fet de 1'orientado i del propi Temple.

La primera part del treball (cap.II) tracta de construir la
trama celestial de l’época. és a dir, esbrinar quin és el concepte
o entrellat cosmológic propi de l'home religiós o constructor deis
s. IX-XIII. En aquest capítol s'intenten assentar quins són els

arquetips simbólics básics, per apropar-nos al concepte cosmológic
tradicional. No cal dir que aqüestes qüestions se'ns presenten
sovint de forma embrollada, fet que acceptem per no caure en una

explicado simplista, que tampoc no seria adient.

Després d'assentar els esmentats conceptes ens endinsem Ja
en les qüestions própies de l'orientació (Cap.III). En aquest

capítol s'intenta donar una resposta a les constants desviacions

que presenten els temples románics, respecte a l'orientació
teóricament correcta que haurien de presentar (eix Est-Oest). Es
realitza un treball de camp seguint una hipótesi concreta, sobre
les esglésies de l'antic Bisbat d'Urgell que encara conserven les
seves actes de consagrado; i que han estat compilades per Cebriá
Baraut i publicades per la Societat Cultural Urgel.liana amb el
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títol: Les actes de consagracions d'esglésles de l'antic Bisbat

d'Urgell (segles IX-XII), la Seu d'Urgell 1986. Aquest capítol és

per nosaltres el fonamental de la tesi, ja que intenta, mijanqant
una hipótesi de treball concreta, demostrar la relació del Temple
románic amb el cicle anual del Sol, i per tant el seu simbolisme
básicament cosmológic.

En la tercera part (cap.IV) desenvolupem de manera teórica la
trama arquitectónica del propi Temple, entenent aquest com una

projecció en la Terra de la trama Celestial o Superior. Aquesta
trama es desenvolupa básicament sobre quatre conceptes: els propis

arquetips constructius i la seva similitud amb els cosmológics, el
número i la seva simbologia, la geometría com a element
constructiu simbólic, i l'harmonia com a eina d'interrelació deis

diferents elements constructius. Entenem amb tot aixó que el

Temple románic és l'arquetip a la Terra de la Jerusalem Celest de

l'Apocalipsi.

En 1'última part de la tesi (cap.V), es treballa amb la

segona hipótesi d'aquest estudi, motiu peí qual el considerem el

segon capítol en importáncia. Un cop determináis teóricament els

arquetips que configuren la trama, intentem trobar una trama
comuna a tot temple románic, ja sigui d'una época o un estil
determinat, i sempre com a conseqüéncia del ritual de l'orientació.

Aquest capítol és, básicament, un estudi gráfic sobre diferents

plantes i al^ats d'esglésles romániques amb un denominador comú:
la trama quadricular harmónica.

Per últim donem un resum deis resultats obtinguts en aquesta

investigació, que vol ser al mateix temps una exposició i una

síntesi simbólica del propi Temple románic.
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II. EL CIOLE O TRAMA CELESTIAL.
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1- El desenvolupaaent historie de l'astronoaia,
1- Egipte,
2- Grécia,

3- Alexandria,

4- La decadéncia,

5- L'Islai,

6- La cultura pirinenca,
7- La teoria heliocéntrica,

2- El siabolisie astrolégic,1-El zodíac

1- Les divisions del zodíac,

2- Els signes del zodíac,
2* Els planetes,

3- La gnóaica,
1- Classes de rellotges de Sol,
2- La cons’.rjcció de rellotges de Sol,

1- El quadrant equatorial,
2- El quadrant horitzontal,

3- El quadrant vertical,

4- El quadrant vertical dedinant,

5- Els efectes de la declinació solar

soore els quadrants,
6- Oisseny del signes del zodíac

en els quadrants,
7- Cálcul de l'ecuació de teaps en

els quadrants,

4- El calendari luni-solar,

1- El calendari agrícola,
2- El calendari litúrgic,
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3- La creu,
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7-Notes,
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II.l. EL DESENVOLUPAMEHT HISTóRIC DE L’ASTROIÍOMIA.

La necessitat de comprendre els mecanismes del món que ens

envolta ha estat una de les preocupacions de la humanitat, ja des
del comen<;ament de la nostra espécie. La simple observado de les
ombres, les seves projeccions, llargades i recorregut durant tot el
dia, devien portar l'home calador a teñir el primer concepte de
temps dins de l'espai habitat on es movia, fora de la simple
separado del dia i de la nit.

Una más acurada observado del cel, sumat a l'acumulació i

transmissió d'experiéncies dins d'un mateix grup social, el devien

portar a determinar el període o cicle lunar; així nasqué el

concepte de mes -lunar-, el qual, relacionant-lo amb el moviment
estacional de Sol, donarla com a resultat la concepció temporal de
cicle anual. L'observado de la volta celest el porta també a

agrupar conjunts d'estrelles, respecte a un centre immóbil, la
Polar.

1 O



J .MATA . El m imbo 1 imrn 1 or itnUc ió n mi -t-tflMYlpl rorn ánlc ,

Pero la veritable necessltat de conéixer i controlar el cicle

anual no apareix fins a la revolució agrícola en els pobles i
cultures de l'antiga Mesopotámia. Són, dones, aquests pobles els
que donaren els primers passos importants en el desenvolupament
astronómic. Ells determinaren el cicle llunar en 29 dies i

fracció, i el calendar! luni-solar quedá establert en mesos de 29
i 30 dies. És a dir, afegint generalment un mes de 30 dies, entre
el 5é. i el 6é. mes, per compensar les pérdues del cicle lunar

respecte al solar.

Agruparen els estels per figures -zodíac o roda deis
animáis- i les relacionaren amb la sortida del Sol i el seu cicle

anual: Géminis precedeix al Sol abans de sortir; Cáncer és

invisible, ja que surt amb el Sol; el Sol és a Cáncer.

Per la projecció de les ombres solars d'un gnomon sobre una
base horitzontal plana, determinaren la divisió horária del dia,
els punts cardinals i les posicions anuals deis solsticis i

equinoccis. Establiren també la periodicitat de l'eclipsi lunar en

un cicle de 223 mesos.

1 1



II.1.1. EGIPTE.

La cultura egipcia ha estat capdavantera en l'estudi de
1'astronomía dins de la Conca de la Mar Mediterránia. Van ser ells

un deis primers pobles a interrelacionar el cicle astronómic amb
el cicle agrícola anual. Fet molt important en el desenvolupament
de la seva cultura antiga, ja que assenta les bases del seu

sistema productiu i per tant de l'economia del país.

Les aigües de les inundacíons són grogues i

fangoses, pels sediments recollits peí seu

ímpetuós pas a través deis tossals. Com que les

aigües s'escapen, fluínt mansament, el fang en

suspensió es diposita com un sedíment profund en

les terres inundades. El sediaent conté els

elements químícs que els cultius de l'any anterior

prengueren del sol, de tal manera que aquest és
renovat i tornat a fertílitzar. (1)
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Sabut és que el Nil está subjecte a inundacions periódiques

que tenen lloc en les proximitats del solstici d’estiu. La

importáncia de poder predlr la crescuda del Nil va ser cabdal per

a l'agricultura i l'economina de l'antic Egipte. La necessitat

d'aquest coneixement, juntament amb l'observació del cel, els va

fer constatar que poc abans d'aquest grant esdeveniment, Sírius,
1'estrella alfa de la constel.lacló del Ca Major, apareixia per

l'orient poc abans de la sortida del Sol. Aquest coneixement

permeté a l'agricultura del país poder-se beneficiar de
l'esdeveniment més important de l'any. Aquesta estrella fou
anomenada Siior o Siris, que vol dir estrella del Jfil. Partint

d'aquest fet, desenvoluparen el primer calendari solar d'Occident,
al qual donaren una durada de 365 dies i Vi.

1 3
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La importáncia de la cultura grega en el desenvolupament
astronómic es centra básicament en dos punts:

Formular sistemes cosmológics de carácter

especulatiu, sistemes que donessin compte de
1'estructura de 1 ‘unlvers(...) Faro en la majoria
deis casos aquests sistemes cosmológics mostren
un auténtic menyspreu per les dades empíríquesC...)
D'altra banda, trobem una série d'astrónoms

ocupats a elaborar cíeles i calendario, per a la
qual cosa calía efectuar mesuraments i

observacions com més precises míllor. (2)

Tales de Miletíaprox. 630-540 a. J.C.): Desenvolupa la idea
que la Terra és com un cilindre que s'assenta sobre l'aigua, essent
el principi i l'origen de tot.



J.MATA, El slmbolism* d< 1 'or l*rtt.*c 16 1 t*rn p 1 rom Anic ,

Anaximandre (aprox. 611-547 a. J.C.): Se li atribuelx el fet
d'haver utilitzat les esferes de vldre com a mitjá per explicar els
moviments deis estels. Eli creía que la Terra era un cilindre

aplanat, amb un diámetre de tres vegades l'a^ada, envoltat d'una
série d'anells transportadors d'estels.

...bl ha diverses opinions. La més estesa i

generalment acceptada és aquella segons la qual
els cercles o anells son concéntrlcs a la Terra.

Malgrat tot, 1'afirmada obliqüitat deis cercles del
Sol i de la Lluna sembla ser fixa i no pas

oscil.lant. <3>

Ferecídides<aprox. 598-512 a. J.C.): Segons ell, existien set

compartiments en el gran Tot: el cel de les estrelles fixes, el cel
deis planetes, l'esfera corresponent al Sol, la de la Lluna, la de
la Terra i la de l'Infern situada sota la Terra. Es creu que fou
1'inventor de l'heliotrop, instrument que servia per mesurar els
solsticis o tropos (retorns) del Sol.

Pitágores(aprox. 580-497 a. J.C.): Planteja una harmonía
numérica i matemática, en un món ordenat amb els astres girant al
voltant de la Terra, seguint órbites circulars sobre esferes

concéntriques.

Anaxágores (aprox. 500-428 a. J.C.): Va ser el primer a

plantejar que els astres están constituits per matéries pesades
com la Terra, que el Sol és una massa incandescent i que la Lluna
és un món semblant al nostre amb valls i muntanyes. Explicá també
correctament les fases de la Lluna.

- 16-
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Filolauíaprox. 470- ? a. J.C.): És el primer a entreveure que

la Terra no és el centre del món, i que aquesta gira vers aquest
centre.

Heráclit(s. IV a. J.C.): Diu també que la Terra és el centre
del món, girant sobre el seu propi eix, mentre que Mercuri i Venus

giren al voltant del Sol.

Plato(aprox. 427-347 a. J.C.): Les idees de Plato tenien més
aviat un fonament filosófic que no pas científic -cosmología
axiomática-. Eren més un Mjoc Intel.lectual" que no un apropament a

la realitat constatable. Planteja el món com l’obra perfecta de la
Divinitat, suposant la Terra esférica i completament immóbil,
mentre que el cel de les estrelles fixes era el responsable del
moviment de rotació de 1'esfera del món.

1 6
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Eudcotíaprox. 408-347 a* J.C.): Postula que cada astre gira
vers una esfera i que els pols d'aquesta no són immóbils, slnó
connectats a una superior concéntrica, que gira a velocitat
constant pero dlferent a la primera, sobre pols diferents. La seva

teoría es desenvolupá en un total de 27 esferes.

El Fapir d'Eudox és explícít en aquest punt. En el

parágraf 21 llegim: -Hi ha en el món dos pols, al
voltant deis quals gira. La Terra, que té forma
d'esfera, está situada en el mig del món, que és

igualment esféric, i els pols al voltant deis quals

gira el món están immóbils. En efeote, si un pol
baixés o pugés, les ósses apareíxeríen i

desapareíxerlen; ara bé, no succeeix aixó; si el

pol es desplacés cap a 1 'est o 1 ’oest, els astres
fixos no apareíxerien en els mateixos punts de la
Terra; pero sempre apareixen pels mateixos punts.
Per tant, el món dóna voltes al voltant de pols
immóbils- (...)

(...) que tot eos celest era portat per una esfera

que girava sobre els pols i que esta va dotada de
rotació uniforme; suposá, a més a més, que 1 'astre
es trobava en un punt de l'equador d'aquesta
esferaí...) que l'esfera (...) no estava ímmóbil, sino

que els seus pols anaven fíxats a una altra esfera
més gran, dins la qual es trobava la primera, 1

que girava amb velocitat uniforme, al voltant deis
seus pols, que no colncidien amb els pols de la

primera; aquesta segona esfera estava dins d'una
altra encara més gran(...) (4)

1 7
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Aristotilaprox. 384-322 a. J.C.): Divideix l’Univers per

l'esfera lunar en un món sublunar o terrestre i en un altre de

celest, imperfecte i ideal, mutable i perpetu. El món inferior
estava compost per la térra, el foc, l'aire i l’aigua; mentre que el

superior ho estava per la quinta esséncia o éter. Treballa amb el
sistema d'Eudox, pero ampliat a 56 esferes.

i a
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II. 1.3. ALEXANDRIA

Aristarc de Sanos (aprox. 305- ? a. J.C.): Assenyala el
moviment de translacló de la Terra al voltant del Sol. Planteja

així la primera proposta o teoría heliocéntrica seriosa, prenent
com a centre de l'Univers el Sol. Calcula les distáncies

aproximades entre la Terra, el Sol i la Lluna, i com a

conseqüéncia les seves dimensions.

Erastostenes (aprox. 290-215 a. J.C.): Realitza la primera

temptativa científica per calcular la circumferéncia máxima de la
Terra, mitjanqant la diferéncia en la projecció d'ombres solars, en

el solstici d'estiu, entre l'arc Siena-Alexandria. Calcula

l'obliqüitat de l'ecliptica de l'eix terrestre en 239 51*.

Hipare (aprox. 160-125 a. J.C.): Calcula amb més precisió

l'obliqüitat de l'ecliptica, amb un error máxim de 6'. Descobreix

que l'eix de la Terra canvia lentament de posició cada any

-precessió de l'eix de la Terra o deis equinoccis-, amb una

precessió cada 25.000 anys. Planteja els inicis de la teoria deis

epicicles.
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Ptolemeu (aprox. 90-168): Desenvolupa la teoría deis epicicles
anunciada per Hipare: la Terra és a l'interior d'un cercle

imaginar! -deferent-, pero no necessáriament en el centre

geométric (moviment excéntric, un deferent per cada planeta).
Sobre el deferent es posa un cercle més petit -epicicle-. D'aquesta
manera el centre de l'epicicle recorre el deferent i el planeta es

desplana al llarg de l'epicicle en sentit contrari al centre

d'aquest. Si no es pot descriure el moviment aparent, s'hi afegeix
un segon epicicle, amb centre en l'epicicle anterior, amb un sentit
de gir contrari a l'anterior segons el planeta. El moviment

planetari de Ptolemeu coincideix amb l'obser^at des de la Terra,
demostrant que un planeta pot estar proper o allunyat de la Terra,

malgrat que el seu moviment principal fos circumval.latori al
voltant d'aquesta. El resultat final és un complicat sistema

geocéntric de quaranta cercles adobats girant al mateix temps,
amb la Terra immóbil com a centre de l'Univers. La teoría

geocéntrica de Ptolemeu és difosa mitjan^ant el llibre titulat

Alaagest, i acceptada a Occident fins a Copérr.ic.
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II. 1.4. LA DECADéSCIA.

Amb Roma té lloc la decadéncia científica. Totes les antigües
i grans idees són oblidades o tan sois conservades per uns pocs,

com Virgili, Horaci, Ovidi, Vitruvi o Séneca.

Tan sois després d'una llarga série de generacions
s'arribará a saber el que avui ignoren. Vindrá un

tenps en qué els nostres descendents quedaran

sorpresos del fet que haguéssim ignorat coses que

aleshores semblaran evídents.

(5)

Després de l'enfonsament de l'Imperi Roraá, no tan sois no es

recupera l'esperit i el coneixement científic, sino que aquest és
substitui't peí dogmatisme imposat per l'Església. En el segle V el
monjo Cosmas descriu així l'Univers, en les següents revelacions
divines:
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1- El món és rectangular, dues vegades més llarg
que ampie.
2- La Terra és una Illa plana enmíg de l'Unívers
3- La Terrra és envoltada d'aígua per tots
costats.

4- Existeix una segona Terra, més lluny, on es

troba el Faradís i on vivía l'home abans que Noé
ens portés a 1 'actual.
5- L'Unívers és envoltat per grans parets
verticals.

6- El sostre de l'Unívers és míg cilindre.
7- Els estels són moguts pels ángels.
8- A l'extrem de la Terra hi ha una gran muntanya,
per on desapareixen els estels que empenyen els
ángels, per amagar-los de la vista de l'home.

(6)

Mentre que sant Isidar de Sevilla en el segle VII:

Astronomía significa -llei deis astres-, i estudia,
fins on 11 és donat a la raó, el curs deis astres

1 les figures 1 relaclons que les estrelles
mantenen entre si i amb la térra...

El món presenta la forma següent: mentre es

presenta aixecat cap al nord, apareíx ínclinat cap

al sud; el seu cap 1, per dlr-ho així, el seu

sostre és la regió oriental, essent la zona

septentrional la part extrema (...)
L'esfera del cel s'assembla a una figura d'aspecte
rodó el centre de la qual és la térra, conformada

per un igual en totes les seves parts. Asseguren

que aquesta esfera na té ni príncipí ni fl(...)
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El moviment de 1'esfera es desenvolupa entorn deis
dos pols. Un d'ells és el septentrional, que no

s'amaga mai i que rep el nom de boreal. L'altre és

1'austral, que mal no es veu i que s'anomena
austronío (...)

L'esfera celest gira d'orient a occident durant un

dia i una nit, en l'espai de vint-i-quatre bores,
en les quals el Sol, en el seu gir, conclou el seu

curs per damunt i per sota de la térra. S'assegura

que és tan enorme la velocitat de l'esfera del cel,

que, si els astres no correguessin a la inversa
del seu vertiginós moviment i frenessin aquella
velocitat, es produiria la ruina del món. (7)
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II.1.5. L'ISLAM.

Els estudis astronómics van teñir un notable floriment en la

cultura musulmana. L'Islam es converteix en el dipositari de la
cultura clássica, acumulada en l'escola d'Alexandria. Pels llocs on

s'estengué el poder de l'Islam, la ciéncia s'assenta d'una forma

organitzada. Accepten la teoria geocéntrica de Ptolemeu i
tradueixen l'Alaagest a l'árab. Fonamentalment, amb els musulmans,
no es produeix un aven$ en els coneixements astronómics, respecte
a la cultura clássica, pero els conserven i transmeten arreu de

1‘Imperi.

De l'escola de Bagdad va ser Al Battani, que cap a l'any 900

corregeix l’obliqüitat de l'eclíptica i la siti/ en 232 35* 41"
(error de Jé minut amb el cálcul actual). Així com corregí el
moviment deis equinoccis i la duració de l'any, amb un error de 2'
26". També és de gran importáncia en la cultura musulmana la
transcendéncia que adquireix l'astrologia, així com el

desenvolupament de l'óptica, amb els estudis sobre la refracció
atmosférica que afecten a les observacions celests.
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La cultura islámica floreix espléndidament en la Península
Ibérica i el Nord d'África. Córdova, Sevilla, Granada i Toledo

disposaven d'importants biblioteques i académies on s'ensenyaven
les matemátiques i l'astronomia. Aquesta va ser la base del saber
astronómic recollit más tard per Alfons X el Savi en el seu llibre
Libro del saber en astronomía. El rei Alfons reuneix a Toledo els

més hábils astrónoms del seu temps, jueus, musulmans i cristians,
i inverteix quatre anys de treball en la confecció de les Tablas
Alfonsinas. Aqüestes taules, acabades el 30 de maig de 1252,

reemplazaren amb molt avantatge les de Ptolemeu, i foren impreses

per primer cop a Venécia l'any 1453.

Quadrant solar del Libro del Saber de Astronoeía de Alfonso X
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II.1.6. LA CULTURA PIRINENCA.

Durant el comen^ament del primer milenni un rosari de
monestirs s'estenen per tot el Pirineu. És el comenijament d'un país
i d'una cultura, Catalunya i el Románic. Aquests monestirs
esdevenen uns focus culturáis de primer ordre i tenen un paper

cabdal en el desenvolupament del nostre país i del futur d'Europa.
En ells es recupera i s'estudia tot el coneixement antic o clássic,

que per una part es troba en els antics textos llatins i per una

altra en els nous árabs, portadors de tota la cultura clássica
d'Alexandria i que es tornen a traduir al llatí.

El románic catalá no solament suposá una innovado

arquitectónica, escultórica i pictórica, que está a

la vista de tothom en els centenars d'ermites,

esglésies, monestirs i catedrals del Pirineu, en

els claustres del país i en el museu de Barcelona,
sinó també una cultura assentada sobre la treva de

Déu, les Caris i els Usatges. (8)
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És en aqüestes abadíes de les muntanyes on es

construí per primera vegada la volta románica
sobre les naus de pedra, i la cultura románica

comenta a definír-se no tan sois peí manteníment
d'una tradició, sino per una literatura molt viva i
refinada flns a 1'extrema singularitat(...) També

pels científics, com han revelat Xlllás Vallicrosa
i el seu deixeble Joan Vernet: 1 'astrolabi (9) de

Rlpoll és el més antic utilitzat a l'Europa
medieval; la traducció d'obres cíentífíques árabs
al llatí es produí ais monestirs plrínencs durant
el segle X 1 ens trobem amb una carta de Gerbert
(10) demanant a Llobet, ardiaca de Barcelona, un

llibre d'astronomia que no es trobava ni a Itália
ni a Franca; demana a Bonflll de Gírona un llibre
de matemátíques. (11)

En Gerbert d'Aurillac es personifica la fusió deis
monestirs pirínencs en l'any mil i llur fundó
transmíssora al Nord d'Europa de la ciéncía
islámica florent a Córdova. (12)

Eli fou qui introduí la numerado árab a Europa,
l'ábac per calcular, 1'astrolabi per conéíxer les

posícions deis astres, els tubs per mirar els
estels, un planisferi d'esferes buides per ensenyar

el movíment deis cels, el rellotge de rodes, els

parallamps i un órgan de vapor que felá música.
(13)
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l'astrolabi,
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II. 1.7. LA TEORIA HELIOCÉNTRICA.

Copérnic (1473-1543): Estudia el sistema geocéntric de
Ptolemeu i les teories d'Aristarc de Sainos, de les quals queda

profundament impressionat. Enuncia la segona teoria heliocéntrica
de l'história, després d'Aristarc: El Sol és el centre del sistema,
la Terra és el tercer planeta, després de Mercuri i Venus. La
Terra roda sobre si mateixa, mentre que la Lluna ho fa al voltant

d'aquesta. Mart, Júpiter i Saturn són més enllá de la Terra. Tots
els planetes giren entorn del Sol immóbil.
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Giordano Bruno (1548-1600): és el primer a plantejar que el
Sol no té per qué ser el centre de l'Univers, ni que aquest hagi
de teñir centre. El Sol no és més que una estrella entre tantes, i

per tant les estrelles han de teñir unes diraensions similars a les

del Sol.

Tycho Brahe (1546-1601): Descabreix una estrella nova en el
cel de les estrelles fixes (supernova), demostrant així que els
cels són mutables i dinámics. Funda el primer observatori de l'era
moderna a Copenhaguen.

Galileu (1564-1642): Utilitza en el 1610, i per primer cop,

un telescopi per observar el firmament. Descobreix les taques del
Sol, el relleu de la lluna, els satél.lits de Júpiter i les fases de
Venus, defensant d'aquesta forma la teoria de Copérnic. És
l'iniciador, en definitiva, de l'astronomia física.

Képler (1571-1630): Es pregunta per la relació que existeix
entre les distáncies deis planetes al Sol, i la velocitat en qué

aquests es mouen en les seves órbites. Es planteja l'existéncia
d'una forga solar (atracció) que actu'i sobre els planetes, fent que

els més propers al Sol tinguin una órbita més rápida, i els més

allunyats, a mesura que la forga d'atracció disminueix, una órbita
més lenta. L'any 1609 postula les seves dues primeres liéis: 13,
l'órbita d'un planeta és una figura geométrica dita el.lipse, en un

deis focus de la quales troba el Sol; 23, la velocitat d'un planeta
será diferent ais diferents punts de la seva órbita. I en el 1619
la tercera: per tots els planetes, la relació entre el cub de
l'órbita i el quadrat del seu període és la mateixa.
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Planeta

2.* Ley de Képler

T i f ii 11 s-i a 1/ AnlAr

A = afelio ( a B
1* Ley de Képler . P = perihelio \ WvT

lewton (1642-1727): Formula la teoría de la gravitado per la

qual els planetes giren al voltant del Sol.

Cassini (1625-1712): Mesura la distáncia entre Mart i la

Terra.

Herschell (1738-1822): Descobreix el planeta Urá i per primer

cop la forma de la nostra galáxia.

Le Vender (1811-1877): Mitjanqant el cálcul preveu

l'existéncia d'un altre planeta.

Galle (1822-1910): Descobreix, partint deis cálculs de Le

Verrier, el nou planeta Neptú.
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Lord Rosse (1800-1867): Descobreix les nebuloses espiráis.

Einstein (1879-1955): Formula la teoría de la relativitat.

Edwin Hubble (1889-1953): Demostra que les nebuloses

espiráis són galáxies alienes a la nostra.

El 1930 es decobreix l'últim planeta del nostre sistema

solar, Plutó.

32



J.MATA, El slmboli«m* d* 1 "or l*ntac ló *n • 1 t»m pl« rom ánic ,

II.2. EL SIMBOLISME ASTROLóGIC.

En quelcom es diferencíen 1 astronomía i

l'astrología. El contingut de 1'astronomía és el
moviment circular del cel; la sortida, l'ocás i el

movíment deis astres, així com la raó deis noms

que aquests tenen. L'astrología és, en part, natural
i, en part, supersticiosa. És natural en tant que

segueix el curs del sol i de la lluna, i la posíció

que, en époques determinades, presenten les
estrelles. Pero és supersticiosa des del moment

que els astrólegs tracten de trobar auguris en les
estrelles i descobrír qué és el que els dotze

signes del zodíac dísposen per a 1 'ánima o per ais
membres del eos, o quan s'afanyen a predir, peí
curs deis astres, com será el naíxement i el

carácter de 1'borne. (14)

L'astrología es pot definir com: la locució o discurs sobre
els astres, símbol del comportament perfecte i regular, participant
de les qualitats de transcendéncia i de llum que caracteritzen al

cel, moviment circular signe de la perfecció natural i misteriosa.
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L'astrologla segons Burckhardt (15), fou integrada en l'edat

mitjana a l'esoterisme cristiá i musulmá, per l'hermetisme
alexandrí, portador del simbolisme primordial de la contemplació i
de la identif icació del món ccjsmic, amb els seus prototips o

arquetips eterns. L'astrologia no és, dones, en la seva esséncia,
ni cristiana ni musulmana.

L'astrologia medieval simbolitza mitjaneant un esquema

d'esferes concéntriques (sistema geocéntric) el món planetari.
Estant l'home en el centre o punt fix del conjunt cósmic, tal com

la realitat es presenta ais ulls d'aquest. Enfront del sistema
heliocéntric, de concebre el món planetari com si es contemplés
des d'una posició no humana. La concepció de la rodonesa de la
Terra és un coneixement científic, pero inútil peí que es refereix
al coneixement simbólic de les aparences. El substitueix per

expressar la mateixa veritat, al punt que destrueix l'experiéncia
humana immediata. La destrucció del simbolisme natural comportará
més tard la pérdua de l'art sagrat en la cultura occidental.

El simbolisme astrológic ha estat i está considerat en

l'actualitat com una ciéncia desprestigiada, o com diu St. Isidor

supersticiosa. És a dir, que tracta de trobar en els astres els

auguris necessaris per poder predir el futur o les influéncies
astrals en el moment del naixement de tot home. Tenint aixó com a

cert, creiem de totes formes que la vertadera ciéncia astrológica,
és la ciéncia de les relacions. L'astrologia se'ns mostra, sota

aquest punt de vista, com una via d'interrelació entre el
Macrocosmos i el Microcosmos, entre l'Univers i el mateix Home, o

entre el Cel i la Terra. Ella és, en síntesi, una de les ciéncies de

les correspondéncies.
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Mohyiddín ibn Arabi engloba en certa forma la
veritat essencial de l'heliocentrísme en el seu

edífici cosmológic: com Ptolemeu i coa tota l'edat

mítjana, assigna al Sol, que ocupará el pol i el
cor del món, una posició central en la jerarquía de
les esferes celespé, coaptant un mateix número de
cels superíors i de cels ínferiors al cel del Sol.

Aixó no obstant, amplia el sistema de Ptolemeu

assenyalant a més aquesta simetría de les esferes
amb relació al Sol: segons el seu sistema

cosmológic, que prové probablement del sufí
andalús Ibn Masarrah, el Sol no tan sois es trcba

enmíg deis sis planetes caneguts -estant Kart,

Júpiter i Saturn més allunyats de la Terra que el
Sol, i Venus, Mercuri(17) i la Lluna més propers-

sínó que més enllá del cel de Saturn se sitúen,

encara, la volta del cel de les estrelles fixes, la

del cel no estrellat i les dues esferes supremes
del Pedestal diví i del Tron diví, esferes

concéntriques a les quals corresponen

simétricament les quatre esferes subíunáis de

l'éter, l'aire, l'aigua i la térra. Així es

reparteixen set graus per cada costat de 1 'esfera
del Sol, simbolitzant el Tron diví la síntesi de

tot el cosmos i essent el centre de la Terra, a la

vegada, el resultat inferior i el centre de fíxació.
(18)

Tan sois les esferes planetáries i les estrelles fixes

corresponen al grau de l'experiéncia directa, mentre que les
esferes sublunars són, segons Burckhardt, el mitjá cósmic on

s'absorbeix el foc; i les esferes supremes, Pedestal i Tron,
contenen el primer el Cels i la Terra, sobre el qual s'assenten els
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peus d'aquell que está assegut en el Tron, i el segon el Tot "con
un anell en un notllo de la Terra", indicant simbólicament el pas

de l'astrologia a la cosmología Integral o metafísica.

El cel sense estrelles és el cel de les dotze torres o signes
del zodíac, no essent idéntics a les dotze constel.lacions

contingudes en el cel de les estrelles fixes, sino que representen
unes determinacions de l’espai celest, en relació de diferéncia amb
les estacions o mansions planetáries del cel de les estrelles
fixes. Les esferes planetáries són parts del món corporal i parts
del món subtil; el cel sense estrelles és el límit extrem del món

sensible, és el lloc deis arquetips. El que es sitúa entre el cel
de les estrelles fixes i el cel sense estrelles es manté en la

duració pura, mentre que per sota es veu sotmés a la corrupció de
la temporalitat.

En l'astrologia cristiana, que deriva directament de la teoria

geocéntrica de Ptolemeu, el cel és dividit essencialment en dues

parts: la de les estrelles fixes o constel.lacions, les quals no es

mouen de forma individual, sinó que es desplacen en conjunt al
voltant d'un centre que és l'estel Polar; i la deis astres móbils
o planetes, que es desplacen individualment a través del zodíac.

Des de l'antiguitat i mitjanq:ant l'observació del cel
estrellat anomenem constel.lacio o grup d'estels aquells que

mantenen unes relacions geométriques, Ja sigui en formes animáis,
humanes o objectuals. Hi ha constel.lacions que són própies de
l'hemisferi nord i altres que ho són de l'hemisferi sud.
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Cal distingir entre el cel de les estrelles fixes, com hem
dlt anteriorment, uns punts móbils que es passegen per un

determinat número de constel.lacions, els quals anomenem astres o

planetes. El zodíac és el conjunt de les dotze constel.lacions que

formen la trajectória deis astres móbils.

L'esfera celest és dividida de manera semblant a l'esfera

terrestre, i consta dones de dos pols, Nord-Ártic-Zenit i Sud-
Antártic-Nadir, un equador paral.leí ais pols i el zodíac en

el.líptica tallant l'equador en dos punts, de manera que sis deis
seus signes o constel.lacions queden per damunt de l'equador i sis

per sota. El signe más al Zenit -nord de l'esfera- és el de

Cáncer, essent el més proper al Nadir -sud de l'esfera- el de

Capricorn. Paral.leí a l'equador cal afegir dos cercles que ens

vénen determináis peí signe de Cáncer en l'hemisferi nord -Trópic
de Cáncer- i peí de Capricorn en l'hemisferi sud -Trópic de

Capricorn-.

ángulo meridional
MED i 0 oe LOS CIELOS

ÁNGULO
ORIENTAL E
ASCENDENTE

ÁN6UU)
| occidental
descendente

SLRTENTRÍOW/^T
(nadír^
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L'astrologia és en esséncia una manera d'entendre el món a la

vegada que un llenguatge d'interrelació. Ella estableix unes línies
de concordanqa, invisibles pero presents, entre tots els elements
del Macrocosmos i tots els elements del Microcosmos.

El cel es revela tal coa és en realítat: ínfínít í

transcendent. La volta celeste és per excel.léñela
-l'altre-, enfront del poc que l'hoae i el seu

espal vital representen. Díríem que el simbolisme
de la seva transcendéncia es dedueíx de la simple
considerado de la seva altura infinita

(...) Repetim-ho: el cel revela la seva

transcendéncia amb anterioritat a tota valorado

religiosa. El cel simbolitza la transcendéncia, la

fortpa, la ímmutabílitat, per la seva simple
existéncia. Existeíx perqué és elevat, ínfínít,

immutable, poderos. (19)
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II.2.1. EL ZODíAC.

El zodíac és el cinturó circular -eclíptica- que envolta el
nostre sistema solar. És dividit en dotze parts o signes de 30*
cada un, partint del punt Vernal o Gamma.

A 1
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Per 1 'astróleg la Terra és un ésser vlu amb la
seva respirado, la seva circulado i les seves

condensacions nervioses. A més, cada un deis

astres té representacíons en la Terra. Algunes

pedres com un raig d'un astre fixat en la matéria.

Alguns vegetáis i animáis terrestres són

corresponents a alguns astres sobre la Terra. Tota
la mágia cerímonial i també una gran part de
l'Heretisme están basats en el coneixement i el

recobrament de correspondéncíes astrals(...)
Per al filosof bermetista, la Terra aspira el fluid
del Sol durant el día i expira durant la nit,
realitzant aquesta respirado en 24 hores, quan en

realitat l'bome la realitza vínt vegades per minut.

Igualment durant el seu movíment anual al voltant
del Sol, la Terra veu desfilar sobre ella un matí

(primavera), un migdía (estlu), una tarda (tardor)
i una nit (bivern). Aquest any deis bornes és un

día de la Terra. I aquest dia está consagrat a la
circulado de les aígües i a la fixació deis fluids
nerviosos de la mencionada Terra. (20)

El zodíac és un símbol per si mateix i un conjunt de símbols
amb una interrelació de significacions particulars, segons les
diferents relacions que s'estableixen entre si. El principi
fonamental de la roda cósmica és la d'explicar la vida de
l'Univers en dos períodes contraris i complementar is: la
materialització i l'espiritualització o evolució. Els sis primers

signes (Aries-Verge) expressen la primera, i els sis restants
(Lliura-Peixos) la segona.
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El crismó o creu inscrita en un cercle és análeg,
simbólicament parlant, a la roda cósmica, que no és altre que el
diagrama del món en el seu moviment cíclic. Les sis direccions

assenyalades per les lletres X i P corresponen a les que

determinen els dos eixos cardinals més l'eix polar projectat sobre
un pía.

Aquesta figura és la imatge abstracta del Verb
diví sota el seu doble aspecte de Verb cósmíc i
Develado natural, i de Verb encarnat en el nom de

Críst, cosa que expressen magníficament les
lletres que es confonen amb el diagrama de

l'Espai-Temps(...) Dones bé, ella és la que, per

combinado amb l'oculus oriental, dona naixement al

rosetó, el carácter de roda cósmica del qual ve

testíficat peí fet que té sovint dotze radis i que

en els medallons del contorn están representáis
els signes del Zodíac o els dotze Apóstols, mentre

que el centre, el cub immóbíl, l'ocupa el Crist en

majestat. (21)
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Els dotze signes del zodíac són anomenats també els dotze
sois o estacions del Sol, és a dir, les dotze posicions del Sol en

el cicle anual. Aquests dotze sois es converteixen, en la Jerusalem

Celestial, en els dotze fruits de l'Arbre de la Vida.

Al aíg del carrer gran, a banda i banda del ríu,
crelx l'arbre de la vida, que fa frult dotze

vegades, és a dir, cada mes dona el seu frult, i
les fulles de 1 'arbre són d ’ús medicinal per a les
naclons. (22)

El zodíac és la representado i materialització del cicle
celest, el moviment del cel, l'activitat del Verb en el món,

essent aquest una revelado de Déu en el temps i l’espai. El cel
simbolitza el moviment circular de la vida al voltant del Sol diví,

com ho fan els planetes i els signes al voltant del Sol visible.

El cercle zodiacal és dividit en quatre parts, seguint els
eixos equinoccial i solsticial, i determinant per tant les
estacions anuals. Equinoccis i solsticis reben el nom de portes
celests, perqué són lloc de pas d'una estado a una altra. Els dos
solsticis constitueixen els dos pols del cercle anual -Cáncer i

Capricorn-, mentre que els dos equinoccis les dues posicions
mitJanes del cicle -Aries i Lliura- quan 1'eclíptica talla

l'equador. Així, dones, existeix una correspondéncia entre els

quatre moments de l'any i les quatre direccions cardinals: el nord

correspon al solstici d'hivern; el sud, al d'estiu; l'est, a

l'equinocci de primavera; i l'oest, al de tardor. Aqüestes relacions
entre el temps i l'espai defineixen els carácters essencials del
món i de l'existéncia corporal.
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En el cicle complet cada un deis signes expressa una fase
evolutiva, essent els sis primers -d'equinocci de primavera a

equinocci de tardor- l'evolutiva o creixent, i els sis últims

-d'equinocci de tardor a equinocci de primavera- la involutiva o

decreixent:

1- Aries: impuls primordial o naixement de l'Univers.
2- Taure: esfon; i elaborado del numen i del semen.

3- Géminis: polaritat, distinció entre l'esperit i la matéria.
4- Cáncer: passivitat, correspon a les aigües en les quals

són dipositats els gérmens o l'ou del món.
5- Lleó: vida.

6- Verge: diferenciado, fenomenalisme.
7- Lliura: sociabilitat, harmonia de les tendéncies

contráries.

8- Escorpí: fermentado, disgregado.
9- Sagitari: dualitat entre els instints i les aspiracions

superiors.10-Capricorn: elevado, mort de l'univers físic.11-Aquari: pas ais estats superiors.12-Peixos: món interior, pas a la indiferenciació inicial.

fJTE OESTE
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La roda zodiacal és assimilada també, ais dotze treballs

d'Hércules, con a recerca de la immortalitat mitja^ant un procés
ordenat de progressiva lluita en evolució:

Aries,

Taure,

Géminis,

Cáncer,

Lleó,

Verge,

Lliura,

Escorpí,

Sagitari,

Capricorn,

Aquari,

Peixos,

victoria sobre els gegants.
el brau de Creta.

les columnes d'Hércules.

hidra de Lerma, ocell del llac Estinfalo.

el lleó de Nemea.

les amazones.

muralles de Troia, quadres d'Augias.

porc senglar d'Erimanto.
centaures de Diomedes.

la cérvola de les banyes d'or.

Aliga i Prometeu.
el monstre d'Hesíone.

norte
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II.2.1.1. LES DIVISIOES DEL ZODíAC.

Els dotze signes del zodíac es poden agrupar en diversos
sistemes, segons les seves particularitats o simbologia posicional
en el cercle temporal o cíclic.

EL BITAEI: Des d'Áries fins a Peixos, els signes són
alternativament positius i negatius, masculins i femenins.

Positius: Aries, Géminis, Lleó, Lliura, Sagitari i Aquari. Són

signes d'activitat, d'exteriorització, dinámics, actius de moviment

centrífug, masculins, vius i espirituals.

legatius: Taure, Cáncer, Verge, Escorpí, Capricorn
Són signes d'inércia, passivitat, interiorització,
d'influéncies, magnétics de moviment centrípet, femenins,
i formáis.

i Peixos.

receptors
materials
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Has de saber que els Signes són dotze: d'aquests
n'hi ha sis de masculins i sis de femenins. Aries

és Signe masculí o diürn, i Taure és femení o

nocturn. De manera semblant succeeix el femení al

masculí, i el masculí al femení fíns al final. (23)

EL TEKVAEI: Quatre grups de tres signes. Els antics creien

que el cel tenia una acció dominant sobre la Terra, les forces

físiques, els éssers vius i els estats de la matéria. Anomenaven
Terra a tot estat sólid, Aigua a tot estat líquid, Aire a tot estat

gasós i Foc a tota manifestado de forq:a. Essent el triangle el
sírabol d'aqüestes manifestacions o estats de les coses. Les quatre

triplicitats simbolitzant els quatre punts cardinals, els quatre

punts oposats de l'espai tal i com están representats en la creu,

els quatre elements ocults: el Foc, la Terra, l'Aigua i l'Aire. Cada
un d'ells és una secció particular del cel.

La tríade de Foc: Aries, Lleó i Sagitari. Signes de vitalitat,

activitat, independéncia, autoritat i aspiracions elevades.

Correspon al nitrogen positiu, expressat en l'horitóo oriental, per

la sortida del Sol, comen^ament del dia. Foc primordial o primera
condició de l'ordre present de les coses. Principi caloric que

sosté la forga vital de l'existéncia animal. Representa tot el que

participa en l'acció i en 1'activitat, essent en el pía superior o

esotéric la comprensió interior del sentit i el significat de
l'acció expressada per: Aries la intel.ligéncia, Lleó les emocions i

Sagitari el producte deis dos anteriors, no essent ni un ni altre
sino els dos un.
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La tríade de Terra: Taure, Verge i Capricorn. Signes de
fermesa, esperit práctic, interés material, métode, exactitud i
minuciositat. Representa el nord gelat i inert, simbolitzant la

frigidesa, l'enduriment, la cristal, lització i la raort. Són els

fenómens externs i palpables pels sentits exteriors, referits a

les relacions amb els sólids, la forma, la posició, el so, etc. En
el pía esotéric són les qualitats extretes de les activitats de la
Terra, expressades per: Taure, servitud o esperit de tasca pacient;

Verge, formació i reformado; Capricorn, el resultat deis dos
anteriors, que en l'espiral de l'existéncia condueix a un pía

superior o bé a un pía inferior, fins ais regnes más foscos,
terrestres i morts de l'ésser.

La tríade d'Aire: Géminis, Lliura i Aquari. Signes

d'intel.ligéncia, reflexió, estudi, invenció i subtilesa. País del

ponent, indica el final del dia, deis sentits i la matéria, a la

vegada que és promesa d'un altre dia, camí fins a un pía superior.
És el gran médium del moviment, element invisible que representa
les qualitats superiors. En el sentit esotéric simbolitza la
vertadera i única ciéncia, sintetitzada en els tres termes

segiients: Géminis, coneixement primer o extern; Lliura, ciéncia

interna, organització i equilibri; Aquari, unió d'equilibri entre
1'harmonía i la saviesa.

La tríade d'Aigua: Cáncer, Escorpí i Peixos. Signes psíquics,
sensació, inspiració i regenerado. Símbol del migdia oposat al
nord terrestre, resurrecció de la mort en la vida. Esforg constant
de la natura per organitzar els oposats i contraris mitjanqant
afinitats químiques, própies deis fluids i de l'aigua. En el pía
esotéric és el gel fos, la fonpa enduridora liquada, la renovado
del cristall sota les tres formes següents: Cáncer, l'amor i

l'arrelament en la vida; Escorpí, el sexe i el coneixement deis
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misteris; Peixos, generado o regenerado que condueix a l'ánima
inmortal al final del seu caminar terrenal, mitjan9ant la unió amb
l'altra meitat d'on ha partit i arribat, entrant una vegada més en

el camí de la vida eterna i conscient.

EL QUATEEIABI: Tres grups de quatre signes. Són les quatre
tendéncies o qualitats de la natura lesa agrupades de dues en dues:
la térra és freda i seca, l'aigua freda i húmida, l'aire humit i

calent, i el foc calent i sec. Calor i fred són qualitats actives i

oposades com a forga expansiva i contractiva, mentre que sequedat
i humitat determinen la parella de les qualitats passives. En el

quaternari están representades també les quatre parts del raón, les

quatre estacions, els quatre rius del Paradís que neixen al peu de
l'Arbre de la Vida, i el símbol cristiá del gammadion o quadrat

que conté una creu, síntesi del quaternari. La creu figura Crist
voltat deis quatre evangelistes, o deis quatre animáis que els
serveixen d'emblema.

Cardinals: Aries, Cáncer, Lliura i Capricorn. Signes
d'activitat, moviment, energía i acció. Els signes de Cáncer i

Capricorn ens determinen la línia deis solsticis del moviment
cíclic solar, mentre que els signes d'Aries a l'est i Lliura a

l'oest constitueixen la línia deis equinoccis, essent al mateix

temps els punts d'intersecció de l'eclíptica zodiacal amb l'equador.
En el camí deis astres es troba la gran creu celest, formada per

les línies equinoccials i solsticials, i constituida pels quatre

signes, que anomenem cases angulars, perqué ocupen els quatre

angles del cel o punts cardinals. Aquests quatre angles o símbols
ens indiquen el comen<;ament o l'acabament de les estacions, i per

tant el cicle anual del Sol. Aries és de naturalesa calenta i seca

-ígnia-; el seu ángel posseeix la clau de la creació de les

qualitats i deis accidents. Cáncer és de naturalesa freda i húmida
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-aquosa-; el seu ángel posseeix la clau de la creació d'aquest món.
Lliura és de naturalesa calenta i húmida -aéria-; el seu ángel
posseeix la clau deis estats efímers i canviants. Capricorn és de
naturalesa freda i seca -terrestre-; el seu ángel posseeix la clau
del dia i la nit.

Fixos: Taure, Lleó, Escorpí i Aquari. Signes d'estabilitat,
firmesa, moviment rotatori sobre si mateix i resisténcia. Es

denominen fixos perqué, quan el Sol entra en ells, es manté la
seva propia qualitat, i per tant no es produeix un canvi de temps
atmosféric. També se'ls anomena els temps forts del cicle solar,

perqué, intercalats entre els equinoccis i els solsticis, marquen

el punt culminant de les estacions i divideixen el cercle en

quatre parts iguals de 90*. Taure és de naturalesa freda i seca

-terrestre-; el seu ángel posseeix la clau de la creació del
Paradís i de l'Infern. Lleó és de naturalesa calenta i seca -ígnia-;
el seu ángel és generós i posseeix la clau de la creació del món
futur. Escorpí és de naturalesa freda i húmida -aquosa-; el seu

ángel posseeix la clau de la creació del foc infernal. Aquari és de
naturalesa calenta i húmida -aéria-; el seu ángel posseeix la clau
deis esperits.

Mutables: Géminis, Verge, Sagitari i Peixos. Signes

d'adaptació, flexibilitat, moviment alternatiu i vida mental. Es
denominen també comuns, sintétics o bicorporis, ja que, quan el
Sol arriba a la part mitjana d'ells els temps es barregen, i així
la seva primera meitat és cálida i l'altra freda, o bé la primera
meitat és freda i la segona cálida. Aixó és degut al fet que són
els últims signes de cada estació, situats abans deis solsticis o

equinoccis, o millor dit, abans del signes cardinals. Géminis és

naturalesa calenta i húmida -aéria-; el seu ángel posseeix en

particular la clau de la creació deis metalls. Verge és de
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naturalesa freda i seca -terrestre-; el seu ángel regeix els
cossos 1 en particular els cossos humans. Sagitari és de
naturalesa calenta i seca -ígnia-; el seu ángel regeix els cossos

lluminosos i tenebrosos, i posseeix la clau de la creació de les

plantes. Peixos és de naturalesa freda i húmida -aquosa-; regeix
amb els altres ángels els cossos lluminosos i tenebrosos, i

posseeix la clau de la creació deis animáis.

Correspondéncles:

Aries másele diürn oriental foc cardinal

Taure femella nocturn meridional térra fix

Géminis másele diürn occidental aire mutable

Cáncer femella nocturn septentrió aigua cardinal

Lleó másele diürn oriental foc fix

Verge femella nocturn meridional térra mutable

Lliura másele diürn occidental aire cardinal

Escorpí femella nocturn septentrió aigua fix

Sagitari másele diürn oriental foc mutable

Capricorn femella nocturn meridional térra cardinal

Aquari másele diürn occidental aire fix

Peixos femella nocturn septentrió aigua mutable
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II.2.1.2. ELS SIGNES DEL ZODíAC.

*Y" Aries: Signe del moltó i primer de la roda zodiacal. Els 302

primers que inicien l'equinocci de primavera, del 21 de raarq al 20
d'abril, inici del l'any nou. Governat peí planeta Mart. Positiu,
cardinal i signe de foc.

Simbologia: El principi, el matí, la primavera, l'impuls i la
vitalitat. Lligat a la naturalesa del foc original, primer temps de
la manifestació, vitalitat primera. Victoria del Sol sobre l'hivern
i la mort. L'impuls, la forqa, la violéncia, la virilitat, la

joventut i les armes. Significa el raig primer o causa inicial, que

sorgeix de Peixos o regne de les aigües primordials. A Egipte, el
moltó era el símbol d'Amon Ra, que es representava amb les banyes

d'aquest animal.

Cábala: Cap i cervell del Gran Home Cósmic, principi actiu en la

naturalesa, instint o intel.ligéncia. Pedra ametista.

sa
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tí Taure: Signe del brau i segon de la roda zodiacal. Situat
entre l'equinocci de primavera i el solstici d'estiu, del 21 d'abril
al 20 de maig, signe fort en la primavera. Governat peí planeta
Venus. Negatiu, fix i terrestre.

Simbologia: La bellesa de la natura, la vida sobre la térra, la
fecunditat i les forces procreadores de totes les parts de la
natura, simbolitzat per Afrodita i el bou sagrat Apis deis egipcis,
és també el símbol de l'agricultura, ja queel Sol passa per aquest

signe durant el temps de labor. Expressa la for<;a primaveral
evolucionada d'Aries. Resisténcia, estabilitat, duració i elaboració.

Hi ha també una relació morfológica del brau (cap i banyes) i la
lluna, en els seus aspectes creixent i decreixent.

Cábala: Orelles, coll i gola del Gran Anciá deis Cels, principi
silencios i pacient. Pedra jacint.

y Géminis: Signe deis bessons i tercer del zodíac. Situat abans
del solstici d'estiu, del 21 de maig al 21 de juny, signe últim de
la primavera. Governat peí planeta Mercuri. Positiu, mutable i
d'aire.

Simbologia: Dos efebs enlla^ats, és el signe doble, que ens

introdueix en el món deis contraris o polars: masculí-femení,

interior-exterior, etc. Imatge de totes les oposicions contráries o

complementáries, que es resolen en la tensió creadora del
floriraent de l'estiu. Els pilars d'Hermes, les columnes d'Hércules o

les dites Jakin i Bohaz en la cábala, són símbols derivats del

gran mite de Gérainis. És en el seu aspecte dinámic un símbol

d'inversió, de dualitat i d'intel.lecte. La muntanya de Mart que

s'al^a en la mándorla del Géminis és el lloc d'inversió, el mont de
la mort i de la resurrecció.
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Cábala: Les mans i els bracos del Gran Home Cósmic, les forces

projectants i executlves de la humanitat. Pedra crisoprasi.

í£Cáncer: Signe de cranc i quart de la roda zodiacal. Situat en

el solstici d'estiu, del 22 de juny al 22 de Juliol, obre l'estiu
amb 1'escur<;ament del dia i comentant així el cicle descendent del
Sol. Governat per la Lluna. Negatiu, cardinal i signe d'aigua.

Simbolisme: Animal d'aigua que viu sota la closca protectora, está
associat al valor intern, íntim o interior. Ocupa un lloc notable
en el pit d'Isis, arquetip de la mare universal, sostenidor i abric
de totes les coses. El cranc és un símbol lunar des de l'antiguitat
clássica, la seva imatge és associada amb la lluna, ja que aquest
animal, igual que la lluna, marxa tant cap endavant com cap

enrera. Amb el cranc sorgí tot l'univers aquátic, símbol de l'aigua

original, de les aigües mares, calmes i profundes.

Cábala: órgans vitáis del Gran Home deis Cels Estrellats,

representant les funcions respiratóries i digestives en el génere
humá. Pedra topazi.

Lleó: Signe del lleó i cinqué del zodíac. Situat a raig estiu
entre el soltici d'estiu i l'equinocci de tardor, és la part més
calorosa de l'any en l'hemisferi septentrional, del 23 de juliol al
22 d'agost. Governat peí Sol, és positiu, fix i signe de foc.

Simbolisme: Caracteritzat per l'expansió de la natura sota el cálid

raig de Sol, ell és la for<;a, l'orgull, l'elevació, la dominació, la

sequedat i el migdia. A Egipte es creia que el lleó presidia les
inundacions anuals del Nil, a causa de la correlació d'aquest
fenomen amb 1'entrada del Sol en el signe de Lleó. En alquimia,

correspon al sofre o element fix, mentre que a l’or se li dona el
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nom de lleó deis metalls (lleó vermell). Símbol de poder, ho és
també de la Justicia i de Crist, com a Jutge (Ap. 5,5) i Lleó de
Judá (Gn. 49,8). En la iconografía medieval, el cap i la part
anterior del lleó corresponen a la naturalesa divina de Crist,
mentre que la part posterior ho és de la humana.

Cábala: El cor del Gran Home, i representa el centre vital del
sistema circulatori de l'humanitat, foc de la vida. Pedra beril.le.

Vp Verge: Signe de la jove verge alada per Mercuri i portadora
de l'espiga que conté la llavor. Sisé signe zodiacal i últim de
l'estiu, situat abans de l'equinocci de tardor. Del 23 d'agost al 22
de setembre i governat peí planeta Mercuri. Negatiu, mutable i de
térra.

Simbollsme: És el Déu Sol nascut a mitjanit del 25 de desembre,

moment en qué es veu brillar en l'horitzó oriental la constel.lacio
de Verge, motiu peí qual el Fill de Déu és nascut d'una Verge. Quan
el Sol está en aquest signe, la térra és dessecada per la calor de
l'estiu. La collita está llesta peí segador. El cicle vegetal és
acabat sobre una térra nova -verge- destinada a rebre la llavor
de l'espiga segada. És identificat en la cultura egipcia amb Isis,
font mágica de tota fecunditat i transformació. Participa també
del simbolisme del número sis, representat peí segell de Salomó
símbol del naixement d'un Déu o semidéu, expressió suprema de

1'energía i la consciéncia.

Cábala: Plexe solar del Gran Home Arquetípic, les funcions
assimiladores i distribuidores de l'organisme humá. Pedra crisólit.
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£_h.Lliura: Signe de la balanza i seté de la roda zodiacal. Punt
mitjá de l'any corresponent a l'equinocci de tardor, pas de
l'heraisferi nord a l'hemisferi sud, el dia iguala la nit. Del 23 de
setembre al 22 d'octubre. Governat per Venus, és positiu, cardinal
i signe d'aire.

Simbolisme: és el punt del mig al voltant del qual tot oscil.la i
s'equilibra. Món de la mesura, del semitons, deis tons, deis

matisos, de l'equilibri, del complementar!, de l'edat madura, de la
tarda i la tardor. Representat per la Venus Afrodita de les roses

de tardor, deessa de la bellesa ideal i grácia de l'ánima. També

assenyala l'equilibri entre les dues inclinacions humanes,
simbolitzades per Escorpí o món deis desitjos i Verge o món de la
sublimació.

Cábala: Ronyons i espatlles del Gran Home Celest, magatzem deis
fluids i forces reproductores. Pedra sardónix.

7f[/r Escorpí: Representat per l'escorpí, és el vuité signe del
zodíac i el fort de la tardor. Situat entre l'equinocci de tardar i
el solstici d'hivern, del 23 d'octubre al 23 de novembre. La nit és

més llarga que el dia. Governat peí planeta Mart, és negatiu,
fix i d'aigua

Simbolismo: És la serp al.legórica del Génesi temptadora d'Eva. És
la caiguda de l'home fora de la balanqa o fora de l'equilibri.
Durant l'Edat Mitjana, l'escorpí apareix en la iconografía
cristiana com a emblema de la traició i com a símbol deis jueus.

Evoca la natura en el temps de Tots Sants, la caiguda de les
fulles, el retorn al caos de la matéria bruta, 1'humus, la

maceració, la resisténcia, la fermentado i la mort. Relacionat amb

la fundó sexual, les forces ocultes, el dimoni, el misteri, els

éssers maléfics, la destrucció i la regenerado.
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Cábala: órgans de la generado del Gran Home Cósmic, el sistema
sexual o procreador en la humanitat. Pedra sardonia.

Sagitari: Signe representat peí centaure amb l'arc tensat per

disparar, és el nové signe zodiacal, situat abans del solstici
d'hivern, del 22 de novembre al 20 de desembre, quan a la tardor i
acabades les feines del camp l'home es dedica a la ca$a. Governat

peí planeta Júpiter, és positiu, mutable i de foc.

Simbologia: Símbol cósmic que expressa l'home complet, animal,
espiritual i digne del diví; representant així la doble naturalesa,
la humana (primera meitat) i l'animal (segona meitat). La fletxa
és el símbol deis principis superiors. En la tradició Upanishad és

consagrat a 1'exaltado del brahmán, el coneixement del qual

assegura l'alliberament del cicle deis renaixements. Alliberament

que coincideix amb el final de la sega i la verema, al comen^ament
de l'hivern.

Cábala: Els músculs del Gran Home Universal, fonament muscular de

la locomoció en la humanitat. Pedra maragda.
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'T3 Capricorn: Signe del boc, desé de la roda zodiacal. Situat en

el solstici d'bivern, quan el Sol comenta el cicle creixent anual,
del 21 de desembre al 19 de gener. Governat peí planeta Saturn, és

negatiu, cardinal i de térra.

Simbolisme: Representat com un animal fabulós -boc-, que molts

cops acaba en una cua de peix, al.ludint així a la doble tendéncia
de la vida: vers a l'abisme -aigua- i cap a les muntanyes -aire-.
És en la Terra els llocs elevats, les muntanyes, els llocs ai'llats
i inaccessibles, la nit i la vellesa. L'element térra inicia el seu

procés hivernal, en les profunditats de la qual s'elabora la lenta
i penosa obra de la vida; és la mort aparent de la naturalesa, que

correspon a la plenitud espiritual de l'home -retracció i
concentrado-.

Cébala: Són els genolls del Gran Home Arquetípic, essent en la
humanitat la submissió a les poténcies superiors. Pedra calcedonia.

■^SvZlAquari: Home que du sota els bracos o sobre les espatlles una

o dues ámfores inclinades que aboquen 1'aigua que les omple. Situat

enmig de l'hivern, onzé signe zodiacal, del 20 de gener al 18 de
febrer, está governat peí planeta Saturn. Positiu, fix i d'aire.

Simbolisme: Font estrellada de l'urna de Minos, simbolitzant el

judici d'on brollen la maledicció i el cástig, o les benediccions i
la recompensa. Signe aeri de ressonáncia aquática, dona

testimoniatge d'una substáncia nutritiva més destinada a apagar la
set de l'ánima que la del eos. Identificat amb Hapi, divinitat

egipcia que personifica el Nil, simbolitza el principi de
dissolució i descomposició de les formes donades en qualsevol

procés cíclic, l'alliberament per la destrucció del merament
fenoménic.
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Cábala: Les carnes del Gran Home Celest, representa les funcions de
locomoció en l'organisme humá. Pedra saflr.

Pelxos: Signe de peix i últim de la roda del zodiacal i de
l'hivern, del 19 de febrer al 20 de marg. Situat abans de

l'equinocci de primavera tancant el cicle cósmic. Governat per

Júpiter, és negatiu, mutable i d'aigua.

Simbolisme: Representat per dos peixos en posició horitzontal,
pero oposats en direcció; el de l'esquerra indica la direcció
involutiva o comengament d'un nou cicle en la manifestació, i el de
la dreta la direcció evolutiva o sortida del cicle. Simbolitza la

inundació, ja que quan el Sol hi passa comenga l'estació de pluges
que fonen la neu de l'hivern. Lligat al simbolisme de l'aigua com a

element de dissolució final, que conté ja el principi d'un nou

cicle. Final del viatge d*Apal.lo a través deis dotze signes. Mar

primordial de la indistinció, del submergit i del confús.

Cábala: Peus del Gran Home Cósmic, base o fonament de totes les

coses externes, així com de les forces mecániques de la humanitat.
Pedra jaspi.
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Mar<; Aries de 0 a 30°

Abril Taure de 30 a 602

Maig Géminis de 60 a 902

Juny Cáncer de 90 a 1202

Juliol Lleó de 120 a 1502

Agost Verge de 150 a 1802

Setembre Lliura de 180 a OIor-4CM

Octubre Escorpí de 210 a 2402

Novembre Sagitari de 240 a 2702

Desembre Capricorn de 270 a 3002

Gener Aquari de 300 a 3302

Febrer Peixos de 330 a 3602

Correspondéncies:

Signe Genis Cos Déus Tribus Apóstols

Aries Amun Cap Minerva Gad Pere

Taure Apis Coll Venus Efra'ím Joan

Géminis Hercules Mans Apol.lo Manassés Andreu

Cáncer Hermanubis Pit Mercuri Issacar Jaume

Lleó Momphtha Cor Júpiter Judá Felip
Verge Isis Ventre Ceres Neftalí Bartomeu

Lliura Omphtha Ronyons Vulcá Aser Tomás

Escorpí Tifo Sexe Mart Dan Mateu

Sagitari Hephte Músculs Diana Benjamí J. Alfeu

Capricorn Anubis Genolls Vesta Zabuló Tadeu

Aquari Canopus Carnes Juno Rubén Simó

Peixos Ichthon Peus Jeptú Simeó Maties
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II.2.2. ELS PLANETES.

El nostre sistema solar está compost per un astre central, el
Sol, font de tota la vida, i per una série de planetes que giren i

graviten al voltant d'aquest, essent la Lluna satél.lit de la Terra.

Aquesta és la concepció astronómica o heliocéntrica del sistema
solar. Pero des del punt de vista astrológic, es considera aquest
sistema des del punt de vista geocéntric, tal com el descriví
Ptolemeu, amb els planetes i el Sol girant entorn de la Terra.

Els set planetes (Sol, Mercuri, Venus, Lluna, Mart, Júpiter i
Saturn) representen els intermediaris entre el món immutable deis

arquetips i la Terra. L'espai celest en qué els planetes es mouen,

descrivint les seves órbites, simbolitzen els límits extrems del

món sensible, limits inversament análegs al centre que és l'home.
Simbólicament no es considera la situació deis planetes

quantitativament, sino pels seus aspectes o projeccions sobre el
zodíac. Pels seus ritmes combinats i les posicions reciproques que

resulten d'ells, hom pren consciéncia de les relacions espaciáis

contingudes en 1'esfera infinita, esfera que no és sino la
totalitat.
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L'Esperit presen t en l'home és a la vegada el
centre diví d'on irradien les qualitats de l'espai
i l'esfera límit que les sintetitza; pero, de fet,

l'esperit humá experimenta sobre si mateíx els

raigs convergents de la volta celest; ja que

l'home, en no estar actualment identificat amb el

seu centre increat, experimenta la totalitat de

l'Esperit com una realitat o com un destí exterior
a ell. (24)

Planetes masculins o positius: Sol, Mart i Júpiter.
Planetes femenins o negatius: Saturn, Venus i Lluna.
Planeta convertible: Mercuri.

Planetes benéfics:

Planetes maléfics:

Planetes neutres:

Planetes de foc:

Planetes de térra:

Planetes d’aire:

Planetes d’aigua:

Júpiter i Venus.
Saturn i Kart.

Sol, Lluna i Mercuri.

Sol i Mart.

Saturn i Venus.

Mercuri i Júpiter.
Lluna.

O El Sol: Té un diámetre 108 vegades superior a la Terra, i la
seva massa i el seu volum están en relacions semblants. El Sol

recorre els dotze signes del zodíac en 365,2564 dies.

Aproximadament trenta dies per signe, és a dir, un signe per mes,

completant la volta en un any. Aixó no obstant, al final de cada

cicle, el Sol no torna mai al mateix punt de partida en qué ha

comen^at el cicle anterior. En l'equinocci de primavera (21 de

mar9>, el Sol arriba alguns graus abans que l'any anterior al punt

equinoccial, fet que s'anomena precessió deis equinoccis. El Sol
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tarda 2.147 anys en recorrer un signe zodiacal i 25.765 anys per

tota la roda zodiacal. El Sol retorna al mateix punt d'equinocci
cada 25.765 anys.

Slmbolisme: Símbol de la vida, de la calor, del dia, de la llum,

de l'autoritat i del sexe masculí. De la seva preséncia depén
l'existéncia i la vida; en els pobles de mitología astral, és el
símbol del pare, del guia, del cap, de l'heroi i del sobirá. És el
mateix Déu, la manifestació de la divinitat o el Fill del Déu

suprem que tot ho veu i que tot ho sap. A 1'india Suya és l'ull de
Varona; a Egipte és l'ull de Ka; a Pérsia, el de Ahura Mazda; a

Grécia, Helio és l'ull de Zeus i a l'Islam el d'Allah. El Sol en el

cristianisme és assimilat a Crist, el Fill de Déu. El camí del Sol,

tant diari com anual, sortida, zenit, posta i renaixement, és
assimilable a la imatge del Crist triomfant. Neix, creix, mor,

baixa ais inferns i ressuscita altre cop victoriós. És la imatge
del Sol de Justicia de l'Apocalipsi o la del Crist redemptor. En
moltes cultures primitives es considera que el Sol i la Lluna són
els ulls del cel, situats ais dos cantons de l'eix del món. El Sol

negre és el Sol en el seu recorregut nocturn, quan deixa aquest
món per il.luminar l'altre, és l'antítesi del Sol del migdia. Pels

alquimistes, el Sol negre és la primera matéria no treballada ni

posada en evolució. Metall l'or.

Cábala: és la font espiritual central de totes les coses, el Yo de
l'Home Cósmic, potencialitat i espiritualitat del poder creador,

dipositari de la vida, la llum i l'Amor. És la forqa positiva,

agressiva i administradora del cosmos, engendrada per la figura de

1'ángel Xiquel, guanyador de Satan i guardiá del camí de la vida i
la immortalitat.
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(£ La Lluna: Satél.lit de la Terra, gira entorn d'aquesta amb un
cicle de 27 dies i 1/3. Mentre que la Terra dona una volta

completa al Sol, la Lluna en realitza aprox. 13 a la Terra. El radi
de la Lluna és aprox. 3/11 parts de la Terra i el seu volum 1/50

part respecte a aquesta, amb una densitat de 6/10 parts.

Simbolisme: Forma part de la mitología i del simbolisme cósmic de
tota l'antiguitat; Ashnem o Shein, pels hebreus, principi femení de
totes les coses, estat de canvi i possei'dora deis secrets de les
marees, deis misteris de la gestació i deis períodes alternatius
d’esterilitat i fecunditat. Isis deis egipcis, Diana deis grecs i
Chandra pels indús. Deessa de la fecunditat vegetal i animal -

Mater Magna-. El seu simbolisme es manté en correlació al Sol. La
Lluna no té llum propia i, a més, travessa fases diferents
canviant de forma. Instrument de mesura universal, donades les

seves fases successives i regulars. És per l'home el símbol del

passatge de la vida a la mort i de la mort a la vida, és l'agent
més actiu de tota l'astrologia, el médium astrológic del cel,
vinculant entre si les aigúes, la pluja, la fecunditat de la dona,
deis animáis, deis vegetáis i el destí de l'home després de la
mort; ja que ella és un mitjá regulador entre el Cel i la Terra. En

Alquimia és el principi volátil i femení, la plata.

Cébala: És l'ánima del Gran Home Cósmic, emblema de l'Anima Mundi,

verge celest del món. Esotéricament representada per l'ángel
Gabriel.

£) Mercuri: De tots els planetes coneguts del nostre sistema
solar, és el més proper al Sol, i aixó el fa difícilment visible a

ull nu. El seu diámetre no arriba al de la meitat de la Terra.

Simbolisme: Deu mitológic de peus alats, desenvolupa el paper de

missatger Olímpic -Hermes-. Fill de Júpiter i Maia, representa el
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principi de lligament, intercanvi, moviment, adaptado i energia
Intel.lectual. És de naturalesa dual o convertible, tenebres-llum,

sobre-sota, esquerra-dreta, femení-masculí, etc. Alquímicament

correspon al mercuri fluid i transformador. La seva substáncia
s'identifica amb la plata viva -Lluna-. Aixó no obstant, donada la
seva proximitat al Sol -or-, l'arquetip resultant és de doble
naturalesa -hemafrodita-.

Cábala: És la facultat activa de la consciéncia, facultat visual de

guaitar i raonar, en el Gran Home Celest. Geni de la saviesa i de

l'art, és la for<;a del món que fa passar l'home del pía animal a

l'humá. És encarnat en la figura de 1'ángel Safel.

Q Venus: Planeta d'aproximadament el mateix diámetre que la
Terra, amb una densitat sensiblement més baixa i una atmosfera

análoga a la nostra. és també l'astre més brillant del cel.

Simbolisme: Mitológicament venerat des de l'antiguitat, sobretot

peí seu doble sentit, el de l'amor i el de la saviesa. Representat
en l'antiga Grécia per Afrodita, deessa del plaer i de l'amor. Com
Isis, representa el fluid astral en estat de repós i Anael en estat
de moviment. Alquimia coure.

Cábala: És l'Amor en 1'Anima del Gran Home Arquetípic i expressa

la part femenina adherent de la constitució humana, és el principi
de la llum astral, 1'ángel Anael, conservador de les forces

transformadores.

Cf Kart: Sobresurt d'aquest planeta el seu color vermell bastant

pronunciat. Té la meitat del diámetre de la Terra, i un volum set

vegades menor; la durada deis seus dies és similar a la nostra.

Disposa de dos satél.lits, Phobos i Deimos.
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Simbolisme: És el más gran guerrer de tots els temps, objecte de
cuite dlví en el món antic. Representa, juntament amb Vulcá, el Déu
de la guerra, forjador del raig de Júpiter i associat al ferro,
l'acer, el foc i els Instruments de tall. En Mart s'encarnen

1'energía, la voluntat, la tensió i l'agressivitat, governant la
vida i la mort. En la seva primera casa, Aries, presideix el
renaixement primaveral de la natura, que mor a la tardor amb
Escorpí, la seva segona casa. Metal1 el ferro.

Cabala: Representa l'alimentació en el Gran Home, el sentit del

gust en la constitució de l'bome. Assimilat a l'ángel Zamael,
simbolitza la capacitat d'apreciar les esséncies más elevades,
fines i subtils de la vida.

Júpiter: És el més gran de tots els planetes i el más
brillant després de Venus. El seu diámetre és onze vegades el de
la Terra, amb una densitat una mica superior a la de l'aigua i una

velocitat de gir, sobre si mateix, de deu hores. Envoltat per vuit
satél.lits, quatre deis quals foren descoberts per Galileu el 1610,
un per Barnard el 1893, i els restants del 1904 al 1908.

Simbolisme: Conegut sobretot sota la simbologia grega de Zeus,
pare celestial de totes les coses, divinitat del cel, la llum, el
temps, el raig i el tro. Simbolitza l'ordre autoritari imposat des
de l'exterior, tot el que és vertaderament noble, la naturalesa
moral superior i les qualitats humanitáries; és la forma més
elevada de la naturalesa humana, barreja de pare, rei i patriarca.

Batejat pels antics amb el nom de Gran Benefici. Metall estany.

Cébala: Significa l'absorció etéria en el Gran Home, representant
el sentit de l'olfacte en el eos de l'home. És l'esperit imparcial
del desinterés, Zacariel o Ezakiel, designant els principis, la
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filosofía i la perfecta organització de l'equilibri, per la
supressió de les forces pertorbadores.

rt Saturo: El segon planeta més gran després de Júpiter, amb un

diámetre nou vegades el de la Terra i una densitat menor que la
de l'aigua. Li és propi, distingint-lo de la resta de planetes, el
seu ampie anell que l'envolta sense tocar-lo, amb una ampiada
similar al seu diámetre; i els seus deu satél.lits.

Simbolisme: És el vell pare deis temps, conegut pels antics amb el
nom de Kronos, heroi civilitzador que ensenya el cultiu de les
terres i assenyala el pas del temps. Sosté amb una má el cicle de
l'etern canvi de forma en l'esfera. Anomenat Shebo pels antics

hebreus, que significa set. És el Gran Maléfic, ja que representa
els obstacles de totes les coses, les penes i les desgrácies. És la
limitació que imposa forma a la vida, la localització del temps i
de l'espai. En Alquimia correspon al plom, o vitriolo azoico de
Ramón Llull, separador deis metalls. A la vegada un fi i un

comenqament.

Cábala: Correspon a la meditació silenciosa i ais atribuís auditius
del Gran Home, representant els sentits de l'oida en la constitució
de l'home. És el geni de la reflexip en la llum astral, l'ángel
Cassiel, cantó amagat deis misteris teológics.
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Correspondénc ies:

Planetes MetalIs Genis Cos Oéus Signes

Lluna Plata Pi-Joh Cervell Isis Cáncer

Hercuri llercuri Pi-Her#es Llengua llercuri Géninis-Verge
Venus Coure Suroth Nas-esq, Afrodita Taure-Lliura

Sol Or Pi-ré Front Qsiris Lleó

Hart Ferro Ertosi Nas-drt, Vulcá Áries-Escorpí
Júpiter Estany Pi-Zeus Ull-drt, Zeus Sagitari-Peixos
Saturn Pío# Renpha UU-esq, Kronos Caprico-Aquari
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II.3. LA GNÓMICA.

La gnómica és la ciéncia o l'art de construir rellotges de
sol. Gnofflus és la deformado llatina de dos mots grecs: geo térra,
i nemomanis jo habito; és a dir, viure dins de la térra. Rellotge

prové del grec orae i lego, i del llatí horologium que volen dir
comptar el temps. El rellotge solar és un deis primers Instruments
de la ciéncia astronómica.

L'ombra projectada en el sol, deis cossos que reben la
insolado diurna, devia donar una certa orientació en el temps.
Plantar un pal vertical sobre el sól va ésser segurament un deis

primers fets humans per poder mesurar aquest temps. La llargada
de les ombres al migdia indiquen les diferents estacions anuals:
l'ombra més curta correspon a l'estiu i la més llarga a l'hivern,
mentre que les ombres de la primavera i la tardor tenen una

llargada mitjana. Marcant les diferents posicions de les ombres
durant el dia, portarla l'home primitiu a teñir la primera
referéncia de temps durant el dia.
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Són els sumeris el primer poblé a realitzar la divisió

sexagesimal de la circumferéncia. El nychthemeron és la divisió
del dia i la nit en dotze parts de 30 gesch o graus cada una, amb
un total deis 360* de la circumferéncia. El grec Hipare és qui
menciona el nychthemeron com la divisió lógica de les hores, ja
que aqüestes s'ajusten a l'equilibri entre el dia i la nit, que es

produeix en els equinoccis. La divisió del dia en vint-i-quatre

parts, comptant a partir de la sortida del Sol, s'anomenen hores

babilónlques i eren seguides per caldeus, babilónics, perses i
moderns grecs; mentre que si s'enumeraven a partir de la posta, es
deien hores itállques i eren seguides per hebreus, assiris, etruses
i antics grecs.

El primer rellotge de la historia que es conserva és l'egipci
de l'época de Tutmosis III (1500 a. J.C.), que donava les hores

segons la 1largada de l'ombra.

La cara nord de la Gran Pirámide de Giseh

-dedicada al reí Keops, coronat per allá l'any
2600 a. J.C.- forma amb la base un angle de 51'50'.

Aquesta clrcumstáncla 1 la latitud del lloc fan que

el Sol quan comenta a assolellar la susdlta cara,

colncideixi amb l'equínoccí de primavera, i peí
matelx motiu, quan tot just el Sol deixa

d'il.luminar-la, comenta l'equínoccí de tardor. Quan
els agrlcultors del delta ni Iota veien que al
mígdia apuntava per primera vegada l'ombra per la
cara nord de la pirámide, conexlen que era la data
de comentar a sembrar. (25)
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Són els grecs deis segles VII 1 VI a. J.C. els primers a

guiar-se per les diferents projeccions de l'ombra durant el dia.
Fet que aconsegueixen mitjan^ant un bloc de marbre cóncau de la

part superior -scaphe- amb una barra vertical - gnomon- en el seu

centre, que projecta les ombres d'aquesta segons el camí del Sol
per damunt de l'boritzó. En el segle III a. J.C., canvien la

posició del gnomon per col.locar-lo paral.leí a l'eix de la Terra,
fent que el gnomon rebés el curs aparent del Sol en un pía
perpendicular a ell. En el segle II a. J.C., Hipare de Nicea
construeix l'Astrolabi, que és recollit en l'obra de Ptolemeu i

expansionat més tard pels árabs -añafea-, arreu del món conegut.

Grácies a la traducció pels árabs de l'Almagest -el més

gran-, són introduits a Europa, per la Península Ibérica, els
coneixements astronómics i gnómics de la cultura clássica. En el

segle X Gerbert d'Aurillac construeix el primer rellotge mecánic
del qual es té coneixement. Hermán Contractus (1013-1054), monjo

de Ripoll, perfeciona unes traduccions de l'árab amb el títol: De

mesura astrolabii libre. Alfons X el Savi, rei de Castella (1221-

1284), amb l'ajut d'homes de lletres i ciéncies, cristians, jueus i

árabs, tradueix, compila i publica nombrosos tractats, deis quals
cal destacar el ¡Libro del saber de astronomía. En ell podem trobar:
Libro del astrolabia redondo y llano, Libro de las armellas, Libro
de la añafea, els tres segons les obres d'Azarquel, escrites a

Sevilla entre el 1078 i el 1081; Libro del quadrante para

rectificar, la descripció de l'ús del qual pertany a Azarquel,
mentre que la constructiva és de Rabi$ag(Aben Caiut); Libro del

reloj de sombra, Libro del palacio de las oras, origináis del
mateix Rabi^ag; Libro de la lámina universal, de Rabi^ag i d'All
1'Ansari.
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Malgrat que els árabs mantenen, milloren i transmeten el
saber antic, el poblé s'acostuma, des de la caiguda de l'Imperi
Romá, a la preséncla ritual de les hores canóniques, anunciades

peí toe de campana des de les torres de les esglésies (s. VIII).

Hores Canóniques:

Matines i Laudes

Prima

Tércia

Sexta

Mona

Vespres

Completes

mitjanit.

sortida del Sol.

segona meitat del dia (les 9 h. ).

migdia.
les 15 h., en memoria de St.

Pere.

després de sopar, capvespre.

ja entrada la nit.

Hi ha dos fets que contribueixen al coneixement i a la

divulgació de les hores canóniques:

1- L'obra de St. Pere Damiá (1007-1072) Llibro de horis

canonicis, on s'explica l'arigen, el símbol i la utilitat

d'aqüestes.
2- Les insistents prédiques deis prelats, recomanant la

práctica de les pregáries en hores fixes.

L'objecte més práctic, senzíll i segur que usava la
gent era el rellotge de Sol, i per a les
observacíons astrónomíques exístíen els
astrolabís, i les seves variants, el quadrant mural
i el gnomon merídíá. Aquest darrer més apropíat
per a registrar qualsevol data de l'any, sobretot
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la deis comengament deis solsticis i equinoccis i
amb preferéncia la del pas del Sol peí merídiá.
Consistía en un gnomon, 1 'ombra del qual

assenyalava a mígdia una línia que índicava
1'orientado del merídiá del lloc. (26)

El fet més iraportant de la gnomónica a Europa és quan el
gnomon deixa d'ésser vertical per prendre l'angle de la latitud
amb l'orientació de pol a pol (s. XV de forma majoritária).
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II.3.1. CLASSES DE RELLOTGES DE SOL.

Definicions:

Eix terrestre: Línia recta de pol a pol i que passa peí centre de
1'esfera, essent l'eix de rotació de la Terra.

Equador: És el cercle máxim, perpendicular a l'eix de rotació, que

hom pot trabar al voltant de la Terra -360*-.

Paral.leí: Tot cercle o pía paral.leí a 1'equador, i que determina
la latitud.

Pol: La intersecció de l'eix amb l'esfera.

Latitud: Distáncia d'un lloc a l'equador, araidada per l'arc de
meridiá que va des del dit lloc a l'equador - Nord o Boreal i Sud
o Austral-.

Colatitud: Distáncia entre una latitud i el seu pol.

Xeridlans: Semicercles perpendiculars a l'equador i que passen

pels pols, determinant la longitud.
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Meridiá local: És el que passa peí zenit de l'observador i els país
celests.

Longitud: Are de l'equador comprés entre els dos punts en qué és
intersectat peí medidiá d'un lloc donat i peí primer meridiá
-Greenwich-, llevant longitud Est i ponent longitud Oest, encontré
en el meridiá de les Fidji.

Primer vertical: Pía vertical perpendicular al meridiá local.

Zenit: Punt determinat per la vertical de l'observador i els pols.

Horitzó: Linia al nostre voltant, on s'ajunten el Macrocosmos i la

Terra.

Quadrant: Instrument per calcular les divisions del dia, mitjan<;ant
el Sol.

Pía del quadrant: Superficie on s'inscriuen les hores i és fix
l'estil.

Estil o gnomon: Barreta l'ombra de la qual assenyala les hores.

Pol del quadrant: Punt on és fix l'estil, pol celest.

Angle de l'estil: Format per l'estil i el pía del quadrant -

magnitud que depén de la posició del rellotge i de la latitud-.

Línla meridiana: Projecció del meridiá local sobre el pía del

quadrant.

Temps estel.lar: El que pren una estrella com a base.
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Hora estel.lar: El temps que utilitza el punt Aries per recorrer

152 en 1'esfera celest = 59* 30".

Teaps solar: Pren el Sol com a base, no essent uniforme respecte
al Sol mitjá, perqué depén de la trajectória el.líptica de la Terra
al voltant del Sol.

Hora solar: El temps que utilitza el Sol en recorrer 15* en

l'esfera terrestre = 60'.

Teaps civil: Temps solar mitjá.

Equació de teaps: Diferéncia entre l'hora mitjana i la real.

Les coordenades terrestres, projectades a l'espai, corresponen a coordenades

celests, que prenen la eateixa noaendatura,

Polo Norte

Solsticio i

invierno

Equino»

Sur Norte

Polo Sur
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Classes de rellotges de Sol:

Equatorial: El sgu pía (B) és paral.leí a l'equador i forma amb el
pía horitzontal del lloc un angle Igual a la colatitud, amb el
vértex en direcció I. El gnomon és vertical al pía del quadrant i

paral.leí a l'eix de la Terra.

Horitzontal: El seu pía (C) és paral.leí a l'horitzó. L'estil forma
amb el pía del quadrant un angle igual a la latitud, amb vértex en

direcció S.

Vertical: El seu pía (A) és vertical a l'horitzó i orientat al S.
L'estil forma amb el pía del quadrant un angle igual a la
colatitud, amb vértex en direcció S.

Vertical declinat: Vertical amb orientado obliqua al S.
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II.3.2. CONSTRUCCIó DE RELLOTGES DE SOL.

b, punt on s'instal.lará el rellotge.

sn, línla Sud-Nord.

eo, línia Est-Oest.

P, punt solar al migdia local.
Pb, línia del Sol a l'observador.

sn, línia medidiana, projecció vertical bPm.
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Per trobar la línia meridiana exacta, en el lloc i sobre la

superficie a nivell pía, hi col.loquem una bareta aplomada d'uns 25
cu. Durant un interval de temps X abans i després del migdia,

assenyalarem cada 10' l'extrem de l'ombra en el sol, línia A-B.

Agafem un punt C qualsevol de l'arc i prenem distáncia amb X, per

obtenir el punt D. Amb compás a C trabar un are comvencional F,

repetint la mateixa operació des de D, are E. Obtingut el punt
d'intersecció Z, la línia X-Z será igual a la direcció Hord-Sud.

L'angle de l'estil amb el pía del quadrant depén de la latitud que

ens ve donada per l'angle b.
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II.3.2.1. EL QUADRANT EQUATORIAL.

Tra9ar una circumferéncia i dividir-la cada 15' Chores) o

cada 7' 30' (te hores). Marcar els radis de les 4h. del matí a les

9h. del vespre. Dibuixar les línies de les 12h. Nord-Sud i de les
6h. Est-Oest. Col.locar el gnomon en el centre i aplomat. Obtenir
un triangle amb la colatitud, i col.locar-lo sota el quadrant a les
12h. del migdia o Nord. Finalment orientar el quadrant
correctament.

La seva cara superior tan sois rebrá la insolació del 22 de

marq: al 22 de setembre. Fet que ens obligará a dibuixar també la
seva cara inferior, on rep la insolació la resta de l'any. Un

quadrant equatorial que disposi d'un peu graduable per poder
obtenir qualsevol colatitud, será un rellotge útil en qualsevol

part del món.
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11.3.2.2. EL QUADRANT HORITZONTAL.

H, pía horitzontal sobre el qual dissenyarem el rellotge.
A, pía equatorial, que en relacló amb H forma l'angle de

colatltud.

CP, gnomon que amb H forma l'angle de latitud.
EO, línia equinoccial.

Sobre la superficie del quadrant dibuxar la meridiana SN, o

línia de les 12h. Trabar línia perpendicular AB, o línia de les 6h.,
P pol del quadrant. Tra$ar PG, formant amb PM angle igual a la
latitud. Perpendicular a PG i a una distáncia d'aprox. 1/3 del
total, tracem HM que amb JÍP forma la colatitud. Paral.leí a AB i

passant per M, dibuixar recta EO o línia equinoccial. Amb el

compás al punt M prenem distáncia sobre H, i la traslladem sobre
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recta MS, obtenint el punt C. Amb centre C trabar semicercle i
dividir-lo cada 15*. Tra9ar radis des de C a les divisions fetes
anteriorment prolongant-les fins a la línia EO, obtenint punts
d'intersecció. Des de P tracem rectes ais punts anteriors, obtenint
les línies horáries. Numerar-Ies partint de la meridiana NS.

Prolongar més enllá de P les horáries 7-8 i 4-5 de matí i tarda.

Per trobar els punts d'intersecció EO traqats des de C, que

han quedat fora del dibuix, es procedeix de la forma següent:
Tracem la vertical RS paral.lela a PM tallant les línies AB i EO,

partint de l'últim punt d'intersecció visible de la recta EO.
Dibuixem la diagonal Mx i a continuació les paral.leles a aquesta

p-y i o-z. Tracem rectes des de P ais punts y-z, obtenint les
línies horáries que ens mancaven. Construit el rellotge, col.locar¬
lo a nivell i orientat, fixant l'estil en el punt P i amb l'angle de
latitud.
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11.3.2.3. EL QUADRANT VERTICAL.

És un rellotge solar col.locat en un pía vertical i orientat
al Sud, sense cap declinació ni a llevant ni a ponent. Tan sois

assenyala les hores compreses entre les 6h. del matí i les 6h. de
la tarda. Durant 1'época de l'any en qué el Sol surt i es pon,

abans i després de les 6h. i 18h., l'ombra es produeix a la cara

Nord.

Amb una plomada marcar la vertical NS, i després la

perpendicular AB. Des de P trabar la línia PG en angle de colatitud
amb la vertical PS. Al 1/3 inferior de la meridiana NS, dibuixar

la perpendicular EO, punt d'intersecció M. Des de M traqar

perpendicular a PG, per obtenir el punt H. L'angle de latitud queda
format per PMH. Del punt M, prenem distáncia amb compás sobre H i
tracem un are fins a la vertical MS, punt C. Amb centre en el punt
C trabar semicercle, que dividirem cada 15*. Dibuixem els radis
des de C fins a l'horitzontal EO, passant per les divisions
anteriors i marcant punts d'intersecció sobre la dita horitzontal.
Des de P traqar les línies horáries que passen per les anteriors
interseccions. Col.locar l'estil en el punt P, correctament centrat
i amb l'angle de colatitud sobre NS.
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II.3.2.4. EL QUADRANT VERTICAL DECLINANT.

RQ, basament del pía vertical de la paret.
EO, vertical primária.

SN, orientació meridiana local,

x, angle de declinado.
AB, superficie del quadrant declinant.

PG, gnomon comú ais dos quadrants i ajustat al meridiá.

LL, línia horária qualsevol.
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Mélode . per esbrinar la declinació d'una paret: Clavar una

barreta prima vertical, en qualsevol superficie horitzontal, per

trobar la meridiana. A la paret trabar la vertical NS, amb plomada
i d'uns dos metres de llargada. Preparar una plantilla
semicircular, d'uns 30 cm. de diámetre, marcant el radi (h-d). A la

part inferior de la línia NS dibuixar perpendicular horitzontal EO.
Fixar f-g a l'horitzontal EO, amb (h) anivellada sobre la vertical
NS. Esperar que el Sol passi peí meridiá (ombra de la barreta).
Col.locar una plomada fixa en el punt N i deixar-la penjar al
borbó de la plantilla. Quan el Sol estigui sobre el meridiá,
ajustar 1'ombra del fil de la plomada amb la vertical NS i marcar

al borbó de la plantilla el punt (x). Retirar la plantilla i trabar
el radi (x-h). L'angle (xhd) és igual a l'angle de declinació, i

aquest es produeix al costat oposat al que declina la paret.

C

f

s
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Primera operació en la construccló: Dibuixar la vertical PS i

amb l'angle de colatitud respecte a aquesta, trabar PG (Estil
abatut sobre el quadrant). Des del punt H tracera una perpendicular
a PG, línia HM. Ara i des de M trabar la recta QR, perpendicular a

PS. Sobre la vertical MS dibuixem un angle igual al de la
declinació, línia MC (dreta declinació ponent, esquerra declinació
llevant). Passant per M i perpendicular a MC, tragar recta EO

(angle RME = angle QMO). Amb compás i des de M prendre la
distáncia sobre H i trabar are sobre MC, obtenint el punt A o pol
del quadrant. Amb compás a MG tracem are sobre MC, punt B o pol
d'un quadrant horitzontal auxiliar. Dibuixar un semicercle amb
centre en A, dividit cada 152. Tragar radis des de A, per les
divisions anteriors fins a la recta EO, aconseguint punts
d'intersecció. Amb centre en B, tragar radis fins ais punts

d'intersecció, i prolongar-los fins a la línia QR si no hi arriben.
Marcar les línies horáries des de P fins a les interseccions de

QR.
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Segona operado en la construcció: La línia horária de les 6h.

de la tarda s'aconsegueix prolongant aquesta fins al quadrant
horitzontal auxiliar, peí cantó oposat al de la declinació de la

paret, punt K. Queden sense tra<; les horáries de 6 a 8h. del matí.
Tracen les verticals VX i ZY, paral.leles a PS i a la mateixa
distáncia. Si la declinació és occidental comencem pels segraents
de tarda VX. Les línies horáries de 4 a 6h. de la tarda les tenim

sobre VX. Prenguem el segment 6-4 de la tarda i traslladem-lo
sobre la vertical ZY, per damunt de les 8h. del matí, obtenint el

punt per on passa les 6h. del matí, que tracem des de P. Fent el
mateix amb el segment 6-5 de la tarda obtindrem les 7h. del matí.
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Subestilar: és la línia imaginária que trabarla sobre el pía
del quadrant, el pía vertical de l'estil. Un quadrant vertical no

declinat subestila sobre les 12h.; mentre que un quadrant vertical
declinat, no. Per esbrinar-ho partim de l'angle de declinado (d).

Tra<;em des de B una paral.lela a PS, fins a tallar a QR en el punt
X. Unim els punts X i P amb una recta, que abatem sobre QR
obtenint el punt Z. Del triangle format pels punts XZB, l'angle (a)
és el que hauran de teñir l'estil i la subestilar.
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II.3.2.5. ELS EFECTES DE LA DECLINACIÓ SOLAR SOBRE ELS QUADRANTS

En el moviment de la Terra al voltant del Sol, o millar, en

l'aparent moviment del Sol al voltant de la Terra, existeix una

diferéncia entre l'equador i l'eclíptica de 23* 27*. En el solstici
d'estiu el Sol és 23* 27' al Nord de l'equador -declinació boreal o

positiva-, i en el solstici d'hivern a 23* 27' al Sud -declinació
austral o negativa. En els equinoccis, en canvi, la declinació és
de 0*, ajustant-se a l'equador.

Si la llum solar no ens ho privés, veuríem com durant el dia
el Sol dona la volta completa al zodíac. Al migdia de cada mes

está en un signe diferent, i recorre cada mes 30* del zodíac cap a

ponent amb un canvi de declinació solar de 3*. En el meridiá de
l'observador al migdia d'Áries o Lliura, la declinació solar és de

0*, corresponent ais equinoccis de primavera i de tardor. En el
meridiá de l'observador al migdia de Capricorn, el pía de
declinació solar és de -23* 27', que correspon al solstici
d'hivern; mentre que en el migdia de Cáncer la declinació que es

produeix és de 23* 27', corresponent al solstici d'estiu.
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La circumferéncia engendrada per un raig de Sol
(AT), será un con de revolució, l'angle del qual

dependrá de l'altura del con, o siguí de la
declinado solar (...) Aquest con d'ombra, sí és
seccionat peí pía d'un quadrant, ens donará sobre

aquest una Unía corba, que pot formar una

hipérbola, una parábola o una el.lipse segons siguí
la declinado del quadrant respecte a l'equador.

(27)

Els raigs MK, NK, i OK corresponen a les línies d'ombra aK,

bK, i cK, que sobre el pía del quadrant ens donen Pe, Pb, 1 Pa.
Essent NK perpendicular a PK, té com a punt d'intersecció (b),
descrivint una recta sobre el pía del quadrant que representa els

equinoccis, i correspon a l'equador celest. Els altres dos moments
culminants de la declinació solar, ens donen les línies (h) -22 de

desembre, solstici d'hivern, capricorn- i (q) -22 de juny, solstici

d'estiu, cáncer-. La resta de signes els podem agrupar, com veurem

més endavant, dins de les línies anteriors: 23 de juliol i 21 de

maig, Lleó i Géminis; 23 d'agost i 20 d'abril, Verge i Taure; 23
d'octubre i 19 de febrer, Escorpí i Peixos; 22 de novembre i 20 de

gener, Sagitari i Aquari.

B'

E

A
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TAULA DE DECLINACIÓ SOLAR

Ger.cr

Aquari
üia 21

1 23' • Maig 1 14' 57' + Set. 1 8' 27' +
40' C 16' 8' 5 6' 59'

10 22' V 10 17' yj 10 V
15 21' 12' 15 18' 46' 15 3' 12'
20 20- 12' Gemí- 20 r 16'

ms 20 19' 53' Libra 23 (r 6'
25 19' 4' día 22
30 17' 47' 25 20* 52' 25 0' 50'-

30 21' 42' / 30 2' 38'

Febrer 1 17' 13'
16' V

io 14' 30'
15 12* 49'

Piscis 20 11' 4'
26 9'

Marc 1 r 45'
5 6' 13'

1Ó 4' 16'
15 2- 13'
20 0* 20"

Aries 21 0■ 4'
25 !' 39-
30 3' 36'

Abril 1 4' 22'
< 5' 54

!Ó T 47'
15 9* 37'

Tauro 11' 22'
25 13' 3'
30 14' 20'

Junv 1 22'
5 22- 30-

10 23'
15 23' 17'
20 23' 2b

Cáncer 22 23' 2T
25 23' 12'

Juliol 1 23' 8'
5 22' 50-

10 22" 18'
15 21' 36

Leo 20 20- 45'
dia 23

25 19' 45'
30 ir 37'

Agost 1 18' 8'
5 17' 6'

10 15' 42'
15 14- 40'

Virgo 20 12' 36'
día 23

25 10'
50 9' ÍÓ'

Oct. 1 3* 1'
5 4* 34'

10 b’ 2S'
15 8- 21'

Escor. 20 10- li¬
dia 23

25 11- 57'
30 13' 38'

Nov. 1 14* 17'
5 15* 23'

10 17* 1'
15 18- 22'

Sagit. 20 19* 36'
dia 23

25 20- 40'
30 21' 24'

Des. 1 21' 44'
5 22- 19'

10 22' 52'
15 23' 15
20 23' 24

Capric. 22 23' 27'
25 23* 24'
30 23' 12

WATt 7 AKL)A <Jl ADRANTS
Mora erau-v hura ¿irau' ÜCCLINA\TS

6 90 • 1230 1- 30' Mui

6.30 82 ° 30' 1 15 a hom ,;rau.s

7 — 75 ° 1.30 22" 30' -

7.30 67 a 30 ' 2 30a 4 120°

8 60° 2.33 37 a 30 ' 5 105 °

8.30 52 • 30' 3 45 ° T \Ktí \
9 45 ° 3.30 52 a 30'
4.30 37 ° 30 ' 4 60 " horv ji.ui'

10 30° 4.50 67 - 30 '
10.30 22 ° 30' 5 7" '■ 7 10.3 -

11 15 •
'

30 82 = 30 ' 8 120"
11.30 7 a 30 ' 6 90 "

MinuiA
d'arr

Temps
m s.

Grau* Temps
h. m

Graus Temps
h m.

r 4' i- 4' 60- 4 h
2' 8' 2* 8' 70* 4 h 40'
3' 12" 3' 12' 80a 5 h 20”
4' 16" 4' 16' 90- 6 h
5' 20" 5' 20' 100" 6 h 40'

10- 40" 10* 40' ISO' 10 h
20' 1' 20" 20* 1 h 20' ISO- 12 h
3er 2' 30- 2 h 200- 13 h 20'
40" 2' 40" 40* 2 h 40' 360' 24 h
50” 3' 20" 50* 3 h 20'
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II.3.2.6. DISSENY DELS SIGNES ZODIACALS EN ELS QUADRANTS.

Quan hem d'inscriure les línies deis signes zodiacals dins
del quadrant, és necessari que l'estil tingui una llargada
determinada, de manera que l'ombra d'aquest no ultrapassi la línia

equinoccial quan el Sol passi per l'equador. Aquesta llargada ens

la donará el segment PH de la recta PG (estil abatut al pía del

quadrant), deis quadrants verticals i horitzontals.

La forma más práctica per incloure les línies zodiacals en el

quadrant és, segons Miquel Palau (obra cit.), mitjan^ant un trígon.

Trabar la vertical BE, amb un paper a part i d'una llargada
superior a l'amplada del quadrant. Amb la magnitud de l'estil
dibuixar una perpendicular sobre el punt B, en angle recte a BE
(S). Amb centre en B trabar l'arc RQ. Partint de E assenyalar les
declinacions, positives i negatives, 11* 20' (Verge i Taure), 20*
10' (Lleó i Géminis), 23* 27' (Cáncer), -11* 20' (Peixos i Escorpí),
20* 10' (Aquari i Sagitari) i -23* 27' (Capricorn). Calcar el

rellotge Ja dissenyat sobre paper translúcid. Sobreposar els punts
S i P, i girar el trígon fins que la línia BE es sobreposi amb el

punt M o intersecció de les 12h. i la línia equinoccial. Marcar
sobre la recta de les 12h. les interseccions deis radis del trígon,
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punts r, s, t, M, u, r, y. La mateixa operado s'ha de repetir per
cada línia horária, fent sempre que la la línia BE del trígon
s'ajusti amb la intersecció de l'equinoccial amb l'horária.
Finalment unir els punts d'un mateix signe. El recorregut diari de
l'ombra de l'estil ens indicará el signe corresponent a cada época
de l'any.
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II.3.2.7. EL CALCUL DE L'EQUACIó DE TEMPS El ELS QUADRANTS.

Per igualar l'hora solar amb la civil, es mesura l'espai en

minuts i segons, que separa el Sal mitjá del veritable a les 12h.
solars. Partint del meridiá que regeix el fus horari local i de la
nostra situació geográfica respecte a ell.

E = Ti - Tv T# = hora «itjana,

Tv = hora veritable,

Sol ver13der
»0 i 0 5 :0 'S
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TaLUA DE DCCLISACIÓ SOÍAR 1 D EQl ACIÓ DE TT-UPS, APLICABLE AL
TRÍCüV OLE I1EM ÜOS AT TER MODO-.

Declinació
solar Din

Equrwió

m. s.

Dia
IT

m. N

23* 27' austral 22 Jes. i 40 —

20* 10' » 20 yener ii + 22 nobre. 14 —

ir 20' » 19 tcbrcr 14 + 23 ocbre. 15 30 —

7- » 3 man; 12 7 + 11 9 13 5 —

4* » 11 » 10 14 + 4 9 11 5 —

o- — 20 » 7 40 + 23 selbre. 7 25 —

3* boreal 28 9 5 16 + 16 » 4 57 —

6‘ » 5 abril 2 53 + 8 9 2 9 —

9* » 13 0 41 + 30 agost 0 46~-b
ir 20' » 20 9 1 — 23 9 2 43 +
14* » 28 » 2 28 - 16 9 4 19 +
16* » 5 maig 3 19 — 6 » 5 52 +
18* » 12 9 3 43 — 1 9 6 16 +
2(T \V » 21 » 3 35 - 23 jcliol 6 20 +
22* » 2 juny 2 15 — 12 » 5 25 +
23* TV > 21 > 1 30 -h

1 07



1 o©

Tulad'dqlaciódctemes
Ui«Jluu.Aüuít¡>Limui¡a:tki.-kíNovcmbriDesembkc m

s

ni

S

m

m

s

211

s

11)

s

1

-r

3

36

-r

b

16

4-

c

9

_

10

8

_

16

21

_

11

9

2

f

3

48

4-

b

13

-

0

10

-

10

27

-

16

23

_

10

4b

i

T

3

59

4-

b

9

-

0

29

-

10

4b

-

16

24

-

10

25

4

T

4

10

4-

b

4

-

0

43

-

II

5 .

-

16

24

-

10

0

5

t

4

21

4-

5

58

-

1

s

-

11

23

16

23

-

9

36

6

+

4

32

4

5

52

-

1

28

-

11

41

-

16

21

_

9

11

7

4"

4

42

4-

5

4b

-

1

43

-

11

59

—

16

19

—

8

45

8

+

4

52

4-

5

39

-

2

9

12

16

-

16

16

—

8

19

9

+

5

1

+

5

31

2

29

-

12

33

-

16

12

-

7

3.5

10

-t-

5

9

r

5

22

-

2

50

12

49

-

16

7

-

7

26

II

T

5

18

4

5

13

_

i

n

_

13

5

_

16

1

_

6

59

12

+

5

26

4-

5

3

-

3

72

-

13

21

-

15

.54

_

6

32

13

+

5

33

f

4

53

-

3

53

-

13

36

—

15

4b

_

6

4

14

•f

5

40

-r

4

42

-

4

15

13

50

-

15

38

_

5

.35

15

t

5

47

4-

4

31

4

56

-

14

4

15

29

_

5

b

16

-t-

5

53

4-

4

19

-

4

57

-

14

18

-

-15

19

—

4

38

17

4

5

59

f

4

7

-

5

14

-

14

.31

_

15

8

_

4

9

18

4-

6

4

f

3

54

-

5

40

14

43

-

14

56

_

3

39

19

4-

6

8

4-

3

41

-

b

I

14

54

-

14

43

_

3

10

20

+

6

12

4-

3

27

-

o

23

-

15

5

-

14

29

2

40

21

4*

6

16

4

3

13

-

b

44

_

15

15

_

14

15

2

10

22

+

b

19

•p

2

58

-

7

5

-

15

25

14

0

_

1

40

23

4-

6

21

4

2

43

-

7

26

-

15

34

_

13

44

_

1

10

24

4-

b

23

r

2

37

-

7

47

-

15

42

-

13

27

0

40

25

4-

b

24

4-

■>

1!

-

ü

6

-

15

49

-

13

8

0

10

26

4-

6

25

1

55

-

3

28

15

5o

-

12

51

0

20

27

b

25

r

1

79

-

0

46

-

Ib

7

-

12

52

u

50

28

r

6

24

p

i

23

i

)

-

lo

/

-

12

13

1

19

29

p

b

23

i

4

-

9

29

-

16

12

11

52

-i-

1

49

.30

+

b

21

0

4b

-

9

49

lo

Ib

11

31

2

18

31

b

19

0

2b

16

14

7

47

Taitad’equaciódetemes
UmGemirFeerer\1\ki,AbriiMticJt.sv ni

s

m

>

r.i

s

m

s

m

S

m

s

1

4-

3

23

13

35

4"

12

31

-p

•t

4

7

53

_

2

23

2

4

3

51

4

13

Ai

4-

12

19

-

3

46

-3

0

-

2

14

3

4*

4

19

-p

13

50

12

7

4-

3

29

-3

7

-

2

5

4

4-

4

47

4-

13

57

f-

1!

55

r

3

11

-3

13

-

1

55

5

4-

5

14

-

14

2

-

11

42

-t

7

53

-3

19

1

45

b

T

5

41

4-

14

7

-p

11

29

4-

2

36

-3~24

-

I

34

7

4-

b

7

4

14

II

4-

1!

15

_L

2

19

-3

29

-

1

23

8

-b

6

33

4-

14

14

-

11

Ü

T

2

2

-3

33

—

1

12

9

4-

ó

58

r

14

Ib

4

10

45

4-

1

45

-3

3o

-

1

1

lo

4-

7

23

+

14

18

Y

10

.30

1

29

-3

39

0

49

11

4-

7

47

4-

14

19

4-

10

14

4

1

13

-3

41

0

37

12

4-

8

11

4-

14

19

4-

9

58

4-

0

57

-3

43

-

0

25

13

4-

8

34

T

14

18

4-

9

42

4-

0

41

-3

44

-

0

13

14

4-

8

57

4-

14

ló

4-

9

26

+

0

25

-3

45

—

0

1

15

4-

9

18

4-

14

14

4J

9

9

4-

0

10

3

45

4-

0

12

16

4-

9

39

4-

14

11

-

8

52

4-

0

5

-3

45

4-

0

2?

17

4-

10

0

4-

14

7

3

35

-

0

19

-3

44

*4

0

38

18

4-

10

19

4-

14

2

i-

8

17

-

0

33

-3

42

4-

0

51

19

4-

10

38

4-

13

57

4-

7

59

-

0

46

-3

40

4

1

4

20

-p

10

5ó

4-

13

51

4

7

42

-

0

59

-3

37

4-

1

17

21

-t-

11

14

4-

13

45

r

7

24

-

1

12

-3

34

4-

1

30

22

4-

11

30

4-

13

38

-p

7

6

-

1

25

-3

30

1

43

23

T

11

48

,

1!

.0

r

6

48

-

1

37

-3

26

4-

1

5o

24

12

2

-r

1.3

21

4

0

29

-

1

48

-3

21

+

2

9

25

-P

12

16

-

13

12

0

11

-

1

59

-3

16

4

2

22

26

-P

12

30

-p

13

3

-

5

53

-

2

9

-3

10

-i.

2

34

27

-P

12

43

■4

12

Di

-p

5

35

-

2

19

-3

3

4-

2

47

28

T

12

55

4-

12

42

p

5

16

-

2

28

_7

5b

-

3

0

24

-r

13

b

4

58

-

2

37

2

44

4

3

12

.30

13

16

—

4

40

_

2

45

2

41

-4

3

24

31

13

26

4

>2

_2

32

.MATA. El «inri fc»o lian-»® d® 1 '"o r 1 an -t-a* c ±«f» en ® 1 t.-«rr> p 1® rom An i c



J.MATA, El »iwboli»m l'or i«»in-t.»c i«S 1 t,®m p» 1 r* om Art i c ,

II.4. EL CALEUDARI LUNI-SOLAR.

El temps es divídeíx en moaents, hores, dies,
mesas, anys, lustres, segles i edats. El moment és
el temps més petít i reduit, í rep el seu nom del
movíment deis astres. És la fraccíó més reduida

d'una hora dividida en els seus intervals més

breus, quan un instant ha acabat i en comenta un

altre(...) Día és la preséncia del sol, o el sol
sobre la térra, com la nit és el sol sota la

terra(...) De forma abusiva es díu día l'espai que

hí ha entre l'aparició del sol i el seu ocás. En

conseqüéncia dues són les parts del dia: l'una
díiirna i l'altra nocturna. El día té vint-i-quatre
hores; i cada una de les seves parts, dotze. Es díu
dia la millar de les dues parts(...) La paraula nit
deriva de nociu, perqué fa mal ais ulls. La setmana

rep el nom del número de set dies; amb la seva

repeticíó es van completant els mesos, els anys i
els segles. Els grecs. el set l'anomenaven -heptá-.
A la -hebdómada- (setmana) nosaltres -septimana-,
com sí diguéssim <set llums>, perqué -mane-

sígnifíca llum(...) Mes és una paraula grega
derivada del nom de la lluna, que en grec és -
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méne-. D'aquí que, entre els hebreus, els siesos en

la concepcíó genuina no es computaren per 1'órbita
del sol, sínó peí cicle de la lluna, que va de nova

a nova(...) Any és el retorn del sol quan,

transcorreguts tres-cents seixanta-cinc dies,
retorna al mateíx lloc que ocupava entre les
estrelles. (28)

El zodíac és la faixa del cel per on veiem passar,

aparentment, el Sol, la Lluna i els planetes. Presenta una

inclinació al pía de rotació terrestre de 23* 27'. Talla a l'equador
celest ais equinoccis de primavera i tardor, están els seus punts
més separats ais solsticis d'estiu i d'hivern. És dividit en dotze

parts o signes de 30* cada un, la major part amb noms d'animals -

zodiakos kiklos-. En la nostra civilització el punt de principi és
situat a l'equinocci de primavera o Aries. Pero per motius
litúrgics, que després veurem, l'any civil comenta nou dies després
del solstici d'hivern.

El mes té el seu origen en el cicle lunar sinódic de 29 dies,
12 hores, 44 minuts i 3 segons. L'any, en el moviment aparent del
Sol al voltant de la Terra, any solar o trópic de 365 dies, 5
hores, 48 minuts i 46 segons. Amb l'any de 365 dies es produeix al

cap del temps un endarreriment de les estacions, i amb el de 366

dies un avanqament. Amb l'any lunar de 354 dies es produeix una

pérdua anual d'll dies, matiu peí qual en l'antiguitat s'afegia de
tant en tant un any de 13 llunacions.
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El calendari té el seu fonament en 1'agricultura, essent la
necessitat de sincronització entre els fenómens celests i naturals.

És a dir, la necessitat d'establir un ordre i una durada cíclica

constants i útils, per a la vida i les feines del camp. El període
lunar, per la seva fácil observado, sembla ser la mesura de temps

presa pels primers agricultors. Aquest període amb les seves

quatre Llunes o fases, de set dies de duració, dona lloc al

concepte de setmana o divisió del mes en quatre Llunes. La durada
d'una llunació els obliga a establir mesos alterns de 29 i 30

dies, dividits en tres parts de 7 dies i una quarta de 8 o 9 dies.

Un deis factors que segurament va teñir més influéncia en el
calendari és el Sol, que amb les seves sortides i postes, el seu

recorregut d'anada i tornada a través de l'horitzó, i el seu caraí

amb el comen<;ament o l'acabament de les estacions, és cíclic i

constant any darrer^ any, molt al contrari del cicle lunar. Tot
aixó porta a dividir l'any en quatre parts o estacions: l'hivern,
amb la máxima llargada de l'ombra d'un gnomon al migdia, la baixa

aleada del Sol per damunt de l'horitzó i la seva máxima situado
Sud a la sortida i a la posta; la primavera, meitat del camí
ascendent del Sol, amb sortides i postes ajustades a la línia

equinoccial; l'estiu, amb la máxima al^ária del Sol sobre l'horitzó,
l'ombra més curta del gnomon al migdia i la máxima situació Nord
en la sortida i la posta; la tardor , meitat del camí descendent
del Sol i una alq:ária mitjana sobre l'horitzó en el meridiá local.

És a Súmer, 4000 a. J.C., on apareixen els primers documents
de calendaris, coincidint lógicament amb l'aparició de l'escriptura.
El més antic que es conserva, a la Universitat de Filadélfia, va

ser trobat a la ciutat suméria de lippur i són una série de
consells d'un pare al seu fill, referents a les feines del camp i a
altres activitats agrícoles d'un any per l'altre.
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En el 2350 a. J.C., els caldeus inventen el quadrant solar,

que serveix per a prendre l'altura i 1'azimut del Sol i de les
estrelles segons 1'época i l'hora de l'any. Els assiris, l'any 1000
a.J.C., descobreixen l'epacta o període d'll dies necessaris per

ajustar l'any lunar al solar, descobriment de gran importáncia si
tenim en compte els mitjans de l'época. Són els caldeus també els
descobridors del període de 223 llunacions o Saras, 6585,75 dies
(18 anys, 11 dies i 8 bores), en qué la Lluna retorna a la seva

mateixa posició respecte al seu node i del Sol. Mitjá simple per a

preveure els eclipsis, ja que en aquests es repeteixen d'un a

l'altre els mateixos dies i quasi hores. Adopten un cicle de 8

anys, 5 de 354 dies o 12 Llunes i 3 de 384 dies o 13 Llunes. En
el 367 aprox. a. J.C., els perses opten per un període de 19 anys

lunars on s'intercalen 7 Llunes, 6 a la primavera i 1 a la tardor
a anys fixos (235 llunacions en dies = 19 anys solars en dies).

El calendari egipci comenta i está determinat per la crescuda
del Hil i per la seva necessitat de predicció. Comptaven el temps

per la separado entre dues inundacions i dividien l'any en : skhet
o sha, de juny a octubre; pro o peret, d'octubre a primers de

febrer; shemu, de febrer a final de raaig. Amb una durada de 12
mesos lunars +1, que s'intercalava segons fos d'allunáda la
inundado. Mentre que el pagés sembla que es regia per un cicle
solar amb celebracions própies com les de la collita, la sega,

etc.; els sacerdots utilitzaren el calendari lunar amb mesos de 30

dies dividits en tres décades, cada una regida per una

constel.lacio. Afegien al mes quart 5 dies -apagomenes- per

ajustar-se amb el solar. Pero la descoberta, en el 2780 a. J.C., de

l'aparició helíaca (29) de 1'estrella Sirius, coincidint amb el
desbordament del Nil, els fa elaborar el raillor calendari de

l'antiguitat, de 365,25 dies, ajustant-se així al cicle o any solar.
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Els calendarís de l'antíguitat seguíren
fonamentalment un d'aquests dos camins: bé el
solar, com el cas del calendari egípcí, bé el
lunar, com succeí amb babilonia i grecs. Més tard
o més d'hora, pero, la importáncia práctica de

l’any solar, amb la seva recurréncia i l'alternanga
de les estacions, propicia l'elaboració de
calendarís í cíeles que combinaren els fenómens
lunars i els solars, encara que també s’utílitzaren
les estrelles amb propósits calendarís. (30)

La preocupado queda centrada en la compaginado del cicle
solar amb el lunar, de manera que com a mínim dues unitats es

posin en relació. La dificultat d'obtenir el cicle luni-solar está a

compaginar el mes lunar -sidero o sinódic- amb l'any solar. (31)

L'any 594 aprox. a. J.C., els grecs adoptaren el cicle
oktaetérid o átic de 8 anys de durado, 5 anys comuns de 354 dies
o 12 llunacions i 3 anys embolísmics de 384 dies o 13 llunes (els

anys 3, 6 i 8). Amb un total de 99 llunacions o 2.923 dies 12

hores i 36 minuts (8 anys solars = 2.922 dies). Quan s'adonaren de
1'error afegiren 3 dies cada 16 anys (al darrer any de cada segon

oktaetérid -heccedekaetérid-), i suprimiren un mes de 30 dies cada
160 anys.

Anaxágoras fixa amb certa exactitud l'obliqüitat de

l'ecliptica i proposa un cicle luni-solar de 59 anys, amb un terme
mitjá de 365 22/59 dies i un error de 3 hores anuals. Xetó aplicá
a Grécia el període deis 19 anys caldeus -enneadekaetérid-, de 235
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llunacions o 6.939 dies, 16 hores i 31 ininuts (19 anys solars =

6.939 dies, 14 hores i 25 ininuts), amb 125 mesos plens de 30 dies
i 110 mesos buits de 29 dies, en 12 anys comuns de 354 dies i 7
d'embolismals, deis quals 6 anys eren de 384 dies i l'últim de
383. Els anys embolismáis eren el 2, 5, 8, 11, 13, 17 i 19 del
cicle. Meto pren la primera Lluna plena després del solstici
d'estiu, com a punt de partida de l'enneadekaetérid. Hipare, per la
seva part, proposa un nou cicle de 304 anys d'acord amb la seva

propia estimació de l'any trópic, que tan sois uptrapassava en 5,5
minuts els cálculs actuáis, i la durada de la Lluna, que la fixá en

29,530585 dies, exacta fins a la quarta xifra decimal.

El primer calendari romá constava de 10 mesos i comengava

amb la primavera: martius -Mart-, aprilis -Apol.lo i Venus-, maius
-Máia-, Junius -Juno-, quintilis, sextilis, september, october,
november i december. Martius, maius, quintilis i september eren

mesos plens de 31 dies, mentre que els sis restants eren mesos

cavos de 30 dies, amb un total anual de 304 dies.

L'any 705 a. J.C. lumna Ponpili copia l'oktaetérid grec,

afegint dos mesos más al calendari: januarius -Janus- i februarius
-Plutó-. La superstició de creure nefastos els acabaments en

nombres parells, els fa afegir un dia més ais anys comuns de
l'oktaetérid (355 en lloc de 354) i resté un dia ais mesos

parells, deixant el darrer en 28 dies dedicat ais deus infernáis:

januarius 29 dies, martius 31 dies, aprilis 29 dies, maius 31 dies,

junius 29 dies, quintilis 31 dies, sextilis 29 dies, september 31
dies, october 29 dies, november 29 dies, december 29 dies i

februarius 28 dies. Per ajustar-se ais anys embolismáis interposa
22 dies al segon any i 23 al quart de cada període de quatre anys

lunars: 355+377+355+378=366,25 dies (any trópic 365,25 dies).
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L'any 450 a. J.C., februarius és col.locat després de
januarius; els altres mesos queden en aquest ordre fins ais
nostres dies. L'any 45 a. J.C. Caius Juli César, aconsellat per

Sosígenes d'Alexandria, iroposa el calendar! solar dit JuliA.

Afegeix al calendari de Ilumina 10,25 dies per ajustar-se al solar,
i acumula la fracció durant tres anys per col.locar-la durant el

quart, entre el 23 i 24 de februarius (bi-sextus). Els 10 dies
restants foren col.locats de la segiient manera: januarius i
november 2 dies, februarius, aprilis, junlus, sextilis, october i
december 1 dia. En el mateix any Marc Anconi féu posar el nom de
julius al seté mes, en honor de Juli Cé< ir. L'any 24 a. J.C. es

camvia el mes sextilis peí nom d'augustu.,. en homenatge al César

August -Caius Octavi-, es treu també 1 dia al mes de febrer, que

queda amb 28, i s'afegeix a l'augustus, que queda amb 31.

També els romans partiren els me;’os en períodes lunars:
calendes o Lluna nova, nones o quart creínent, idus o Lluna plena
i quart creixent, que encara que sense r.om era comptabilitzada.
Cada dia de la setmana era dedicat a una divinitat, a l'igual que

cada hora del dia. La rotació de divinitats horaries tenia en

principi el mateix ordre que la setmana planetária. Després la
setmana popular pren el nom del dia que correspon a la divinitat
de la primera hora d'aquest.

La majoria d'historiadora relacionen 1'origen de
l'ús d'aquest període de set díes amb la durada de
les fases de la Lluna, i no els contradiu en res el

fet que els 29 dies i eccaig de les 1 lunes no

siguin divisibles per 7(...) D'altra banda bi ha

qui atribueíx 1'origen de la setmana al poblé
d'Israel amb la institucíó del descans sabátíc

cada set díes(...) Una altra tesl molt important
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(...) admet la invencíó d'una setmana planetaria
(...) relacionada amb els set planetes coneguts
alesbores, 1'origen de la qual és atribuida ais
astrólegs babilonios, pero foren els grecs els qui
1'ordenaren d'acord amb la distáncia que separa la
Terra de cada planeta, segons creía la cíéncía
d'aleshores: Saturn, el més allunyat, ocupava el

primer lloc; seguien, per aquest ordre, Júpiter,
Mart, Febus (el Sol), Venus, Mercurl i Diana (la

Lluna). (32).

setmana
planetaria
setmana i

popular T

c: j¡3 s s ^ <tj

5 | 5 | 1 S .s
3 ^ S * <5-

Saturn
(•dissobte)

1 Z 3 i S 6 7
8 9 Jo II !Z 13 Ib

IS 16 17 /8 19 2o 21
22 23 2b

Tebus
(diumenpe)

12 3b
5 6 7 B 9 lo II

12 13 Ib 15 16 17 18
19 2o 2/ 22 23 2b

Diana
(dilluns)

1
2 3 b 5 6 7 8
9 lo II 12 13 Ib 15

16 17 13 19 2o 21 22
23 2b

Mart
(dimarta)

I 2 3 b 5
6 7 8 9 ¡o II 12

13 Ib 15 16 17 18 19
2o 21 22 23 2b

Mercar/
(dimecres)

I 2
3 4 5 6 7 8 9

¡o U 12 13 Ib 15 16
H 13 19 2o 21 22 23
2b

Júpiter
(dijous)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 lo II 12 13

Ib 15 16 ¡7 18 19 2o
21 22 23 2b

Venus
(diuendres)

1 2 3
b 5 6 7 8 9 lo
n 12 13 Ib IS 16 17
18 19 2o 2/ 22 23 2b

Les xifres en sentit vertical del quadre adjunt, indiquen Ies hores
consagrades a cada planeta, dia per dia.
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Foren els romans els qui canviaren l'ordre grec, en dedicar
una hora del dia a cada divinitat de la setmana. Després de la
setena hora tornaven a repetir el torn fins a acabar el dia, i

comen^aven el següent allí on havien quedat en l'anterior. A copia
de repetir aquest torn, acaba quedant el ñora de la divinitat que

protegía la primera hora del dia: Febus -diumenge-, Diana -

dilluns-, Mart -dimars-, Mercuri -dimecres-, Júpiter -dijous-,
Venus -divendres- i Saturn -dissabte-. L'any 321 l'emperador
Constantí camvia el ñora de Saturn per l'hebreu Sábat, i el de
Febus per Dominica (dia del Senyor), i trasllada la festa del
dissabte al diumenge.

El 24 de febrer de 1582, el papa Gregorl XIII expedí una

butlla per resoldre 1'error acumulatiu de Sosígenes, que era de
+ 11' 14" anual. Aquesta reforma, dita gregoriana, dona una mitjana
anual de 365 dies, 5 hores, 49 minuts i 12 segons, amb un error de
+26" per any.

Curió* calendar! setmanal, o estrella «mágica», segurament ideat
per recordar l’ordre de la setmana planetária i la distribució de les
hores de cada dia entre els set planetes (ronda exterior, en sentit
de la fletxa): a la vegada, l’ordre deis noms populars deis dies de
la setmana, segons el nom del planeta que li pertocava la primera
hora de cada dia (la fletxa interior indica la direcció en que s’han
de seguir els bracos de l’estrella).
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CALENDAR! MESOPOTAMIC

Mesos
Babilónia SIRIA Gregorians

1. Nisan Nisan abril
2. Alam Jiar maig
3. Siman Haziran juny
4. Du'usu Tammuz juliol
5. Abu Ab agost
6. Ululu Elul setembre
7. Tisríbu Tisri I octubre
8. Arahsama Tisri II novembre
9. Kisilimu Canun I desembre

10. Tebetu Canun II gener
11. Sábatu Sábat febrer
12. Addaru Adar marg

Amb poques variants, aquests dos calendaris
foren els emprats a gairebé tot el Próxim Orient
durant els darrers miHenaris anteríors a la nostra
era. Foren exclusivament lunars de 354 dies, amb
intercalacions esporádiques, almenys fins el segle
vuité a.C., época que apareixen els primers cóm-
puts lunisolars, amb intercalacions fixes i dins pe-
ríodes d'un nombre d’anys préviament determinat.

CALENDARI DEL L'ANTIC EGIPTB

Mesos Estacions
Sha

Dies Nqms etiops Nous COPIBS

Thot 30 Mascaran Tut
Paophi 30 Tikmit Bebé
Athir 30 Hadar Hatur
Cohiac (o Xiac) 30 Tascman Cohiac

Peret
Tibi 30 Tir Tubé
Mexir 30 Jacatit Anudr
Famenoth 30 Magabit Barmhal
Farmuti 30 Miazia Barmudé

Shemu
Paxon 30 Gimbot Baxones
Paini 30 Sene Baune
Epifí 30 Hamlt Abid
Mesori 30 Nahase Masori
5 dies epagomenes (afesits), anomenats nisi, i kebus el

sise dia quan l’any fou bixest.

Aquest calendan sagrat, amb els seus 12 mesos
de 30 dies, més els 5 epagomenes, s'avanzava d’una
anualitat cada 1.460 anys solars. En temps de la
dominació romana s'hi afegí un sisé dia cada qua-
tre anys: des d’aleshores s’ajustá a l’any trópic.
El calendan agrícola anava d’acord amb les esta-
cions i comengava uns dies després del solstici
d'estiu.
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CALENDARI GREC

Mesos Mesos
Dies MACEDÓNIS GREGORIANS

30 11. Panem juliol - agost
29 12. Lous agost - setembre
30 1. Gorpico setbre. - octbre.
29 2. Hiperberetióoctbre. - novbre.

Mesos
de l'ant Xnc

1. Hecatombió
2. Metaguitnió
3. Boedromió
4. Pianepsió

(intercalar)
5. Memacterió
6. Posideó
7. Gamelió
8. Antesterió
9. Elefebolió

10. Muniquió
11. Targuelió
12. Skiroforió

Total dies

30 3. Dius
29 4. ApeHeu
30 5. Audineu
29 6. Perici
30 7. Distre
29 8. Xántic
30 9. Artemisi
29

354
10. Desiu

novbre. - desbre.
desembre - gener
gener - febrer
febrer - mar;
mar? - abril
abril - maig
maig • juny
juny - juliol

El cicle usat pels grecs i anomenat de Metó era
de 19 anys lunars, compost de 12 anys de 354 dies,
6 anys de 384 dies, i 1 any de 383 dies. El mes inter¬
calar podia teñir 29 o 30 dies.

CALENDARI ROMA, DES DE RÓMUL
A AUGUST

Rómul Dies Numua Dies JüLI August Dies
CESAR Dies

Januarius 29 31 31
Februarius 28 29 28

Martius 31 Martius 31 31 31

Aprilis 30 Aprilis 29 30 30
Maius 31 Maius 31 31 31
Junius 30 Junius 29 30 30

Quintilis 31 Quintilis 31 Julius 31 31

Sextilis 30 Sextilis 29 30 Augustus 31
September 31 September 21 31 30

October 30 October 29 30 31
November 30 November 29 31 30

Desember 30 Desember 29 30 31

354 355 365 365
Mercedonius 22 (O 23) Anys bixestos 366

377 (o bé 378)

El mes Februarius al principi era el darrer de
l’any, peró a l’any 450 a.C. fou posat al segon lloc:
en ell i entre els dies 23 i 24 s’intercalava el mes

Mercedonins de 22 (o 23) dies. A l’any 45 a.C., Marc
Antoni canviá el nom del mes Quintilis peí de Ju¬
lias. A l’any 24 a.C., fou canviat el nom del mes
Sextilis peí d'Augustas.
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CALENDARI RITUAL JUDAIC

Mesos Dies per any
Comuns Embolísmics

D R A D R A
Nisan 30 30 30 30 30 30
Jiar 29 29 29 29 29 29
Sivan 30 30 30 30 30 30
Tammuz 29 29 29 29 29 29
Ab 30 30 30 30 30 30
Elul 29 29 29 29 29 29
Tisri 30 30 30 30 30 30
Marhesuan 29 29 30 29 29 30
Kasleu 29 30 30 29 30 30
Tebet 29 29 29 29 29 29
Sxebat 30 30 30 30 30 30
Adar 29 29 29 30 30 30
Veadar — — — 29 29 29

353 354 355 383 384 385

Les iniciáis D. R. A. posades damunt les colum-
nes deis dies, indiquen respectivament: any defec-
tuós, any regular, i any abundant. Les sis classes
d’anys combinades en un ordre preestablert fan
que al cap de 19 anys les dates tornin peí mateix
ordre, i que l’any lunar i l’any trópic comencin al
mateix dia.

El calendan civil comenta en el mes de Tisri,
equinocci de tardor.

CALENDARI MUSULMA

Moharram 30 1 2 3 4 5 6 7
Safar 29 3 4 5 6 7 1 2
Rabbi-al-awel 30 4 5 6 7 1 2 3
Rabbi-al-aker 29 6 7 1 2 3 4 5
Djumadi-al-awel 30 7 1 2 3 4 5 6
Djumadi-al-aker 29 2 3 4 5 6 7 1
Redgeb 30 3 4 5 6 7 1 2
Sxahaban 29 5 6 7 1 2 3 4
Ramadá 30 6 7 1 2 3 4 5
Sxual 29 1 2 3 4 5 6 7
Dzulcada 30 2 3 4 5 6 7 1
Dzulhedgé 29 4 5 6 7 1 2 3
(Mes intercalar) (30) 4 5 6 7 1 2 3

354 355

Carácters deis 30 primers anys de l ’hégira i llurs
ríes termináis

carácter.... 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 1 5 2
féria terminal . 2 7 4 1 6 3 1 5 2 7 4 1 6
carácter. . . . 1 6 3 1 5 2 7 4 1 6 3 1 5
féria terminal . 5 2 7 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1

La série de canvis de carácter d’un any a l’altre no-
més es repeteix peí mateix ordre cada 210 anys: pro-
ducte de 19 (anys comuns) x 7 + 11 (anys abundants)
x 7 = 210. Els de xifres cursives són anys abundants.

El cicle musulmá es compon de 30 anys lunars:
a cada cicle s’intercalen per un mateix ordre, 19
anys comuns de 354 dies i 11 anys abundants de
355 dies.
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II.4.1. EL CALENDARI AGRÍCOLA.

Gener.:

Disminueix l'activitat per les condicions atmosfériques
adverses. Es preparen les terres per ais cultius de primavera. Els
trossos que restin inactius hauran de quedar llaurats, a fi que el
fred destrueixi els ous i les larves deis parásits. En Lluna
creixent es feraegen els prats amb fems frese i poc fet, i en Lluna
minvant els horts que es cultivaran a la primavera. En Lluna
creixent es sembren cois, espinacs i pésols, i en Lluna minvant

alls, raves i pastanagues, i es recullen bledes, endívies, naps,

escaroles, enciams, espinacs i raves. Continúen les feines de poda
i plantada a vinyes i arbredes. En Lluna minvant es talla la fusta

per a la construcció. En dies clars i secs de Lluna minvant es fa
el transport del vi. El bestiar es man té sota cobert, i les aus

ponedores efectúen la rauda.
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Febrer:

Es continua amb el femejat deis caraps. En Lluna creixent es

sembren els cereals de primavera, escaroles, espinaos, pésols i
faves; en Lluna minvant alls, patates, raves i pastanagues, i es

recullen bledes, espinaos, cois, enciams i escaroles. S'acaben els
treballs de poda i d'empelt. Havent acabat la muda les ponedores,
s'incrementa la posta. Es produeix la parida deis porcs i

s'engreixen els animáis destináis a carn.

és un deis mesos de gran activitat, sobretot amb el conreu

de cereals. Es sembren en Lluna creixent carbassons, escaroles,

espárrecs, espinaos, cigrons, pésols i mongetes; en Lluna minvant,

patates, raves, pastanagues, cebes i faves. Acabades totes les

tasques de poda i empelt, comenta la floració d'alguns fruiters. El
bestiar surt del tancament hivernal cap a les muntanyes.

Abril:

Les temperatures suaus i les pluges permeten un gran

desenvolupament deis cereals. S'aporten al sol adobs verds per a

1'elaborado de nitrógens. En Lluna creixent es sembra blat de

moro, carbassons, escaroles, pésols, mongetes, enciams, llenties,

melons, cogombres, síndries i alfals; en Lluna minvant, patates,
raves, remolatxes i pastanagues, i es recullen escaroles, espinaos,
maduixes, maduixons, pésols, enciams i faves. L'augment de les

temperatures generalitza la floració d'arbres i arbusts. La posta
d'ous continua a bon ritme.
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HaiS=

Comenta la sega deis ordis preco^os i d'altres espécies

farratgeres verdes. En Lluna creixent es sembren carbassons,

carbasses, cois, endívies, escaroles, espinacs, pésols, mongetes,

enciams, melons, cogombres i pastanagues; en Lluna minvant,

patates, raves i remolatxes, 1 es recullen faves, pésols, carxofes,
madulxons, espárrecs, cebes i enciams. Comenqa la collita de
cireres, nespres, albercocs i préssecs primerencs. És una época
excel.lent per a l'aparellament del bestiar.

Juny;

L'activitat és molt gran a causa de les feines de la sega i
la batuda del blat i altres cereals, a més de la preparació i

neteja de graners i pallisses. En Lluna plena es sembren bledes,
carbassons, cois, endívies, escaroles, enciams, melons i raves; en

Lluna minvant es cullen alls, albergínies, cebes, cois, col-i-flors,
escaroles, cigrons, pésols, llenties, patates i raves. Es cullen les
cireres, els préssecs, les prunes i les peres. S'esquila el bestiar
de llana i es culi la mel deis ruscs.

JüjlIíqI:

S'acaben les feines de la sega i la batuda. Es guarda el blat
i la palla en graners i pallisses. En Lluna creixent es sembren

bledes, escaroles, espinacs i enciams; en Lluna minvant, naps,

pastanagues i safrá, i es recull api, albergínies, carbassons, cois,

escaroles, espinacs, pésols, faves, mongetes, enciams, raves,

tomáquets i pastanagues. Continua la collita de peres, préssecs i
s'inicia la d'atmetlles i raí'm moscatell.
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Agoat:

S'intensifiquen les labors i l'adob de les terres. En Lluna
creixent es sembren bledes, escaroles, espinaos, cebes i cois; en

Lluna minvant, naps, raves i safrá, i es recullen albergínies,
carbassons, cois, col-i-flors, escaroles, espinacs, pésols, faves,
mongetes, enciams, cogombres, pebrots, raves, síndries, tomáquets i
pastanagues. Continua la collita de préssecs, prunes, peres i
pones. S'obren els forats per plantar els arbres fruiters, a la
tardor i a l'hivern. Es preparen les conserves de tot l'any. Els
bestiar de llana passa molt de temps pasturant en els rostolls de
cereals.

Setembre:

Amb les primeres pluges convé preparar les terres per a les
bones sembres, amb l'aportació d'adobs i labors convenients. En
Lluna plena es sembren escaroles, espinacs, maduixons, pésols i
col-i-flors de primavera; en Lluna minvant, naps, raves i cebes, i
es recullen albergínies, carbassons, carbasses, cois, col-i-flors
d'estiu, escaroles, espinacs, pésols, pebrots, raves, síndries,

tomáquets i pastanagues. Es recullen les prunes, figues, nous,

castanyes, pomes, peres i avellanes. Comenta la verema, es trepitja
el rai'm, es guarda el most i es penja el rai'm per a les panses.

Comvé comentar a recollir la llenya per a l'hivern. La posta de
les aus s'incrementa grácies a les temperatures més favorables.
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Octubre:

S’intensifiquen les labors 1 adobs de les terres. Si plou

comenta la sembra de cereals. Es culi el blat de moro. En Lluna
creixent es sembren carxofes, espinaos, maduixes, maduixons,

cigrons, pésols, faves i enciams; en Lluna minvant, alls i raves, i
es recull api, carbasses, cebes, cois, col-i-flors, escaroles,

espinaos, faves, enciams, melons, naps, remolatxes, síndries,

pastanagues i safrá. Es recullen peres, pomes, codonys, figues,
nous, avellanes, castanyes, aglans i pinyons. Comenta la posta
d'hivern de les aus, així cora la reclusió del bestiar per passar

l'hivern.

Novembre:

Acabada la sembra comenta el naixement deis primers
sembrats. Es recull la remolatxa i es posa el blat de moro ais
assecadors. En Lluna creixent es sembren cois, escaroles, espinaos,

cigrons, pésols, llenties, faves, pebrots i cebes; en Lluna minvant,
alls i raves. És l'época de plantar i adobar els arbres fruiters.
Es comencen els preparatius per a la collita de l'oliva. Amb
1'arribada deis primers freds es tanca el bestiar a les quadres.

Desembre:

Disminueix considerablement l'activitat, i si el fred ho

permet es preparen les noves terres per a cultiu. En Lluna minvant
es sembren alls i es recullen escaroles, espinaos, naps i raves. Es
realitza la collita de l'oliva i s'inicien podes i empelts. El
bestiar és tot tancat sota cobert.
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L'agricultura i el seu cicle anual marquen de forma
definitiva la concepció que hom té del món que l'envolta. El fet de
ser observador, a la vegada que partícip, d'aquest cicle repetitiu
i constant, el fan pendre consciéncia del seu propi estat mutable
i caduc. La naturalesa neix amb la primavera, madura amb l'estiu,
es debilita amb la tardar i mor amb l'hivern, per tornar a

renéixer amb la propera primavera. Aquest cicle és assimilable a

la seva propia vida, a la seva mort i a la seva desitjable

regeneració o immortalitat. Aquest concepte de vida cíclica, del
mutable per arribar a l'immutable, li fan relacionar les forces de
la naturalesa amb les astrals, el Microcosmos amb el Macrocosmos.
Fruit d'aquesta simbiosi és el naixement, en la conca mediterránia,
de les religions dites solars o naturals. Religions amb una

cárrega mágica i simbólica considerable, les divinitats de les

quals representen a la vegada les forces naturals i astrals.

D'aquestes religions i d'aquest concepte cíclic de la vida,

quedaran fortament impregnades les dues religions monoteistes que

les vindrien a substituir, l'Islam i el Jueu-Cristianisme.

Aquest és el motiu principal peí qual, quan parlem de

calendari, estem parlant d'una concepció cíclica en la divisió del

temps. Divisió de naixement, creixement, madurado, mort i
renaixement; a la vegada astral, natural, litúrgic i agro-festiu.

Concepte que té les seves arrels en el mateix naixement de

l'espécie humana, i que al llarg del temps s'ha anat modificant i
consolidant fins a crear les religions monoteistes de la

Mediterránia, simbolitzades en els seus respectius arts sagrats.
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Ja els cagadors paleolítics elaboren estructures

ímagínáries complexes al voltant de figures

divines, representant abstracclons del món natural:
déus-animals i la Gran Deessa, mare de la

fecunditat animal i humana i patrona de la caqa.

(...) interconnexió de la fecunditat i de la ca<pa,

podent ser assímilada aquesta última a un acte
sexual; unió sagrada del gran animal cornut i de
la Deessa Mare, tot renovant l'univers, en unió

sens dubte amb el curs deis astres; llei de

compensado optimista que crea un equílibri entre
vida i mort, fent de la mort renovado indefinida

de la vida. (...) el Senyor deis animáis, resídeix
en una caverna on emmagatzema les energies vitáis,
on recupera la deis morts, d 'on fa sortir els
animáis de caqa necessarís al grup humé. Aquesta
caverna és l'espaí d'una mutadó decisiva, de la
transformado incessant de les energies que

transcendeixen la mort, que estableix la primada
de les forces de vida i de reproducción...)

Aquests cuites profundament naturistes están

perfectament adaptats a les societats agro-

pastorals: responen ais indeformables
qüestionaments sobre la reprodúcelo de la vida
vegetal i animal, sobre l'etern retorn deis
naixements i de les collítes en fundó deis grans

cuites que són els de les forces vitáis de
l'univers. (...)

Alió que veiem viure i actuar són les forces

profundes de l'alé vital, productores en princípi
de totes les emergéncies de déus, monstres 1

heroís. (33)
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El cristianisme pren el seu calendari agro-festiu básicaroent
de tres cultures, con són la jueva, la grega i la romana. La
primera monoteísta i de la que neix, la segona politeísta i
fonamentalment natural, i la tercera que procedeix de la segona,

amb influéncies d'altres cultures solars de la Mediterránia, com

l'egípcia.

El Calendari agro-festiu hebreu:

Consta d'un cicle de 235 llunacions o 19 anys, dit de Meto

pels grecs, pero d'arrel mesopotámica que els hebreus
perfeccionaren, tot ajustant el moviment sinódic de la Lluna al
moviment estacional anual. Aquest últim és molt important per a

l'exacta celebrado de la Pasqua, clau central de llur any litúrgic.

Festes: Peregrinado -Pésaj (Pascua), tránsit hivern-

primavera
-Shabuot (Pentecosta), comen^ament de
l'estiu.

-Sukkot (Tabernacles), celebrado de

l'inici de tardor.

Fi d'any -Rosh Hashanah, any nou.

-Yom Kippur, dia d'expiació.

Menors -Purim, Janukkah, Lag Baomer i Tu
Bishavat.

Cinc Dejunis
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La Pasqua és la festa típica de primavera, vinculada a la
collita de la civada. Festa que després de la fúgida d'Egipte pren
un nou significat: l'alliberament del poblé d'Israel, simbolitzat
peí pa sense llevat, les herbes amargues i l'anyell pasqual.

La pentecosta són les set setmanes o cinquanta dies després
del Péjat. Festa bíblica de la sega i de les primeries, en la qual
els pagesos anaven a Jerusalem amb els primers productes de la
collita, per oferir-los a Déu en el Temple.

Els Tabernacles són els set dies, després de l'acabament de
les collites de tardor, en els quals es ceiebrava la festa agrária
de la recol.lecció.

Les festes d'any nou són de caire religiós, en les quals
s'ofereix l'any que comenta a Déu (Rosh Hashanah) i en les quals
es purifiquen els pecats del poblé per mantenir l'alian^a amb Déu
(Yom Kippur).

El Janukkah és la festa de la dedicació al Temple, on es

commemora la victoria del Macabeus sobre les forces d'ocupació
d'Antíoc Epifanes. El Purin és la festa de carnestoltes, en

evocació a la salvació jueva de l'exércit persa al s.V a. J.C. El Tu
Bishavat és la festa de l'any nou deis arbres, on el poblé jueu
manifesta el seu desig de tornar a la térra promesa, simbolitzada

pels arbres i fruits que s'hi conreen. El Lag Baomar és una festa

per a infants, on els nens surten al camp per encendre fogueres i

jugar amb ares i fletxes, rememorant així la vida deis guerrillers
comandats per Bar Kolkebá, que es rebel.iaren contra l'opressió
romana.
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Els Dejunis rituals són una reflexió i una mortificació, en

commemoració de les persecucions, esclavituds i saqueigs que al

llarg de la historia ha sofert el poblé jueu: Tisha Beab,
commemora la destrucció del Temple per Nabucodonosor; Shivaa asar

Betammuz, la destrucció de la ciutat santa de Jerusalem; Asará

Betebet, rememora el setge de Nabucodonosor a la ciutat santa;
Tsom Guedaliá, l'assassinat de Guedaliá; i Tsom Ester, recorda el

dejuni d'Ester i del poblé hebreu per alliberar-se de l'extermini
d'Aman.

El carro del Sol rodejat deis signes zodiacals: ais angles hi ha les
alegories de Tisri (tardor). Tebet (hivem), Nisan (primavera) i Tam-
muz (esliu). Fragment d’un mosaic de la sinagoga Beth Alfa, Pales¬
tina: signat per Mariá, fill d'Hanina (primers segles de l’era de Crist).
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El Calendar! agro-festiu d'Atenes:

En general les festes populars gregues tenen una relació
directa amb el treball agrícola. Aqüestes eren solemnitats
principalment destinades a les divinitats benefactores, pero

sobretot, a evocar i renovar el principi creador que s'esdevingué
per primer cop quan fou creat el món. Festes que tenen llur origen
en la necessitat que sent tot hom d'una protecció divina, a la qual
invoca durant la celebració.

Durant el primer mes de l'any, 1'hecatombió (juliol-agost), es

celebraven fonamentalment dues festivitats: les Cronies dedicades

a Cronos, déu del temps, i les Panatenees i Gran Panatenees,

aquesta última cada quatre anys, dedicades a Atenea, protectora de
la ciutat.

En el mes de pianepsió (octubre-novenbre), es celebraven les
festes de la bona collita amb l'oferiment de faves cuites al

temple d'Apol.lo. Les Oscofóries o festes de la vereraa eren

celebrades amb processons d'atxes en honor d'Atenea i Dionisi.
També en aquest mes es venerava Teseus, guanyador del Minotaure, i
es celebraven les Tesmofóries o festes de la fertilitat, en les

quals tan sois participaven les dones.

El aeaacterió (novembre-decembre) és el mes del cel plujós,
mes en qué es celebraven les festes del bronze o Calcees en honor

d'Hefaistos; i les Meaactéries, festes que donen nom al mes i que

servien per conjurar les tempestats i el rigor de l'hivern. Les
Petites Dionísies es celebraven en aquest mes, per fer fructificar
óptimament les llavors. Pero una de les festivitats més rellevans
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era la del solstici d'hivern en honor a Dionlsi, déu de les ánimes,

de la procreado, de la mort i de la resurrecció; festa en qué a la
nit les dones en rotllañes i amb torxes a la má dansaven fins a

l'esgotament.

En el mes de posldeó (desembre-gener) es celebraven, i tan
sois en el món rural, festes de caire carnaválese; mentre que en

el mes de gaaelió (gener-febrer) aqüestes mateixes festes es

celebraven a les ciutats. En aquest mateix mes es celebraven també
les festivitats en honor de Zeus i Hera, de caire familiar i en

record de les noces deis citats déus, dates que eren escollides

per molts per contraure matrimoni.

L'antesteiró (febrer-marg) era el mes de les ántestéries o

festivitat de les flors i de l'inici de la primavera. El primer dia
es feia l'ofrena de vi novell al temple de Dionisi, el segon era la
festa deis cántics i del concurs de bevedors, i el tercer era

dedicat ais difunts.

Durant l'elefebolió (marg-abril), mes dedicat a Artemis,
deessa de la caga, es celebraven les Grans Dionísies, semblants a
les carnavalesques de les Petites Dionísies i de cinc dies de
duració.

En el mes de targuelió (maig-Juny), es festejaven les

Targuélies, en les quals es feien les ofrenes de blat de moro al
déu Apol.lo. Les Calintéries i Plintéries eren les festes de la
purificació en honor d'Atenea. Mentre que les Bendidies eren

dedicades a la Lluna, amb una processó de torxes en honor

d'Artemis.

1 33 —



J.MATA, El lnibollsrit* dm rorl*nt«iCló 1 t*m p 1 rom ánlc ,

El mes de skiroforló (juny-juliol) era dedicat a Atenea i
Afrodita, amb festivitats exclusivament religioses, Skirofóries i
Arrefóries. Les Diópiles o Bufonles eren en canvi festes de
carácter popular, amb la matanza del porc en honor de Zeus.

El .Calendar!, agro-festiu de Roma:

El calendar! festiu romá contemplava tres tipus de
festivitats o cuites: el doméstic -sacra familiaria-, el públic -

sacra public^- i el popular -sacra popularla-.

Festivitats:

Feralia (febrer) o festa del difunts, durant nou dies els temples
restaven tancats i les celebracions matrimonoals eren prohibides.
Lemurla (maig), de sis dies de durada per conjurar i

tranquil.litzar els maleficis deis morts.

Terminalia, festivitat en la qual es santifiquen les terres de
cultiu (el nostre salpás).
Liberalia, eren les festes de la primavera en honor de Liber i

pósteriorment de Dionisios.
Forcidia (abril), festa de sacrifici a la natura, generalment de

tipus solar, en la qual es sacrificava davant el Capítol una vaca

prenyada.

Kobigalla, festa solar amb sacrificis en honor de la natura,

especialment al Sol.
Lucaria (Juliol), festivitat deis arbres, per protegir els

bosquerols contra els dimonis del bosc.

leptunalia (Juliol), construcció de barques a l'aire lliure, on

s'establien durant uns quants dies.
Vulcanalia (agost), festa d'acció de grácies un cop acabades les
collites.
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Xeditrinalia (octubre), festa de la verema, en la qual es tastaven
els primers mostos.

Satumalia, festa del solstici d'hivern en honor de Saturn (déu de

les sements soterrades), comen^ament 1 cloenda de l'any agrícola.

Divinitats romanes del panteó primitiu:

Carmenta, deessa deis rierols.

Ceres, deessa deis fruits de la térra.

Faunus, déu deis ramats.

Fiara, deessa de les flors.

Júpiter, déu del cel i del tro.

Líber, déu de la vinya.

ICars, déu de la vegetado i després de la guerra.

Pales, déu i després deessa deis pasturatges i deis pastors.
Poaona, deessa deis fruits i arbres.

Satumus, déu de les sements.

Fellus, deessa de la térra i de les collites.

Vertumnus, déu de les estacions.
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II.4.2. EL CALENDARI LITúRGIC.

En l'espai sagrat del Temple és la liturgia la que marca el
cicle anual de les estacions regides peí curs del Sol. Ella és el

sagrament del temps, ja que integra aquest en una unitat de sentit

espiritual, deixant així de ser una pura dispersió. És l'analogia
entre la revelado histórica -Verb encarnat- i la revelado

cósmica -Verb diví-, món i moviment cíclic del temps, imatge móbil
de l'Eternitat.

L'any és un cicle cósmíc i reprodueix al seu nivell
els cicles majors i la durado total del nostre

món. Tot any nou correspon a la creado, i tot fi

d'any, al final del món.(...) Així, celebrar un cuite
al llarg de tot l'any, fent d'aquest any un tot, no

és sois viure santament durant aquest temps, sino
fins i tot reviure santament tota la durado del

món.(..) Cada any, en el transcurs de la vigilia

pasqual, es rellegeix la Biblia des del relat de la
creado fins al final de l'Antic Testament, (...)

Dáltra banda, l'any liturgic s'obre i es tanca amb
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el relat evangélic de la fi del aón (1é díumenge
d'Advent, 24 A després de Pentecostés).
És fácil de coaprovar el paral.lelisme que existeix
amb el símbolísme del aateix Llibre Sant, que

s'obre amb el Génesi i es tanca awb l'Apocalípsí:

l'aparició del nostre aón i del teaps i la seva

reabsorcíó fora del teaps; entre aabdós es sitúa
la historia, (...) D'aquesta aanera, hoa s'eleva per

sobre del teaps, adquirint consciéncia, aés o

aenys claraaent, de la identitat entre l'origen i
la fi, ja que al final del nostre aón ha de succeir
iaaedíataaent la restaurado de l'estat primordial.

(34)

El calendar! litúrgic cristiá s'ajusta al raoviment cíclic del
Sol. La seva primera part, la més important, es desenvolupa entre
el solstici d'hivern i el solstici d'estiu, temps creixent del cicle
solar. En aquesta part de l'any litúrgic es celebren les festes més

assenyalades de tot el cicle: Nadal, Pasqua i Pentecosta. Totes
elles eramarcades entre les festivitats deis dos Joans, St. Joan

Apóstol i Evangelista (27 desembre) i St. Joan Baptista (24 juny).
En la segona part de l'any litúrgic, cicle decreixent del Sol, es

celebren les festivitats secundáries del calendari: festivitats de

la Mare de Déu, difunts i tot una série de sants relacionats, en

gran part, amb les feines agricoles.

El cicle litúrgic té el seu origen en el calendari solar romá,

cicle de Nadal o misteri de l'encarnació, de dates fixes i que

s'ajusta al solstici d'hivern; i en el calendari lunar Jueu, cicle

Pasqual o misteri de la redempció, de dates móbils i que s'ajusta

segons la primera Lluna plena de primavera.
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Calendari Lltúrgic:

Cicle de Badal

-Advent (vinguda), preparado i purificado per a

la vinguda del Mesies; comenta el quart diumenge
abans de Nadal, entre el 27 de novembre i el 3 de

desembre, diumenges I, II, III i IV d'Advent; 8 de
desembre, Inmaculada Concepció de la Verge Maria.

-Nadal (25 de gener), naixement de Crist, festa
sincrónica a les romanes del Sol ixent; 27 de

desembre, St. Joan Apóstol; infraoctava de Nadal; 1
de gener, circumcisió i imposició del nom de Jesús,

comen^ament de l'any romá a les calendes de gener,

segons el calendari juliá i convertida en festa de

precepte per l'Església; diumenge entre circumcisió
i Epifania; 6 de gener, Epifanía o aioració del
Eeis Mags; diumenge en l'octava d’Epifania, Sagrada
Familia i Baptisme de Jesús; 13 de gr-.er, octava

d'Epifania.

-Tenps despres d'Epifania, temps flotar.t que depén
de la Passió o primera Lluna plena de primavera,
del 14 de gener al diumenge de Septuagésima;

diumenges II, III, IV, V i VI després d'Epifania; 2
de febrer, la Candelera, Purificació de la Mare de

Déu, quaranta dies després de Nadal.
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Cicle Pasqual

-Teaps de Septuagésima (de Septuagésima al
Dimecres de Cendra), tres setmanes abans de

Quaresma, que no tenen lloc abans del 2 de febrer;
Dominica de Septuagésima, caiguda de l'home o els
setanta anys en qué el poblé de Déu hagué de
restar captiu a Babilonia; Dominica de Sexagésima,
el Diluvi Universal; Dominica de Quinquagésima, el
sacrifici d'Abraham o els cinquanta dies que

manquen per a la data de la Pasqua.

-Tenps de Quaresma (del Dimecres de Cendra al

Diumenge de Rams de la Passió), quaranta dies
d'abstinéncia i peniténcia en record de 1'estada de
Jesús en el desert.

-Teaps de Passió (del Diumenge de Rams al

Diumenge de Resurrecció), Setmana Santa que depén
del pleniluni de primavera; Diumenge de Rams de la
Passió del Senyor, o entrada de Jesús a Jerusalem;
Dijous Sant, Sant Sopar o pasqua hebrea; Divendres
Sant, crucifixió i mort de Jesús; Dissabte de

Gloria, enterrament de Jesús; Diumenge o pasqua de
Resurrecció, resurrecció de Jesús.

-Teaps Pasqual (de Pasqua de Resurrecció a la
Stma. Trinitat, després del Concili Vaticá II fins
a Pentecostés), Pasqua granada de Pentecostés,

cinquanta dies després de la pasqua de
resurrecció.
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-Tenps de Pentecostés (de la Stma. Trinitat a

Advent, després del C.V. II des de Pentecostés a

Advent), Stma. Trinitat o vinguda de l'Esperit
Sant; Corpus Christi, dijous després de la Stma.
Trinitat, sagrament de l'eucaristia.

La paraula festa prové del llatí feria o feriae, més tard
festiu festivus, d‘on pren el seu significat cristiá de devoció i

consagració a Déu. La festa o celebració está íntimament

relacionada amb l'esdeveniment que hom intenta comraemorar i

reviure, tant si aquesta és purament religiosa o bé d'origen pagá.
Origen que després ha estat encobert per un nou embolcall més
adient a la religió preponderant. Fet que ha permés a l'Església
transformar totes les festivitats de cuite solar o natural en

litúrgiques, de manera que el calendar! litúrgic cristiá ha quedat
impregnat del simbolisme propi de les antigües cultures de la
Mediterránia.

El Diumenge o dia del Senyor (Kyriaké en grec i dies Domini
en llatí) era el dia del calendar! popular romá dedicat a Febus
-Sol-. Constantí el decreté com a festiu a tot l’Inperi en honor
del déu Sol. Per la nova religió cristiana, l'únic déu a reverenciar
era el Creador, Llum del Món i de la Salvació. D'aquesta manera

s'assimilaren el dia del Sol i el dia del Senyor, i aquest quedé
dedicat, com a festiu, a la seva contemplació i adoració, en

memoria del seté dia de la Creació.

El Vadal i 1'Epifanía són les festes de llum, que deuen el
seu carácter i la seva poesía a la celebració romana del Dies
Vatalis Invicti, associades al solstici d'hivern. Els dotze dies

que les separen representen la diferéncia entre l'any lunar i l'any
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solar. La celebració de la Nativitat de Jesús el 25 de desembre

neix l'any 336 dei deslg de l'Església que el cuite de Crist
substituís el del Sol invicte, i que segons el calendari de l'época
romana s'esqueia el dia 25. Invicte perqué, havent arribat en el
solstici d'hivern al punt més baix del seu recorregut anual,

comenta a pujar en el cel per sobre l'horitzó, a renéixer en el
fort de l’bivern, inici de la primavera mística. Aquesta festa de
la llura i el foc era a la vegada un homenatge a l'astre donador de
la vida i un ritu de fertilitat destinat a fecundar els camps,

paradigmes básics i fonamentals que simbolitzen aquest període.
Pero tampoc no pode." oblidar que la llura del Sol Diví pren tot el
seu sentit i la seva mágia enfront de la nit. El misteri de Nadal,
com el de Pasqua, és el de la nit lluminosa d'una nova creació, que

es produeix en condicions análogues a les de la primera,

corresponent en aquest sentit al caos i a les tenebres que cobrien
1'abisme.

La llum de mitjanit és el misteri de la nit de

Nadal (35).

i

L'Epifania restá com la festa predominant deis reis mags i
de l'adoració d'aquests al Nen Jesús. De fet no és tan sois una

simple repetido de la de Nadal, sino més aviat una festa de foc,
de llum i d'aigua.

Honrcm un día sant distingít per tres prodigis.
Avui l'estrella ha condui't els mags fins al

pessebre; avui l'aigua ha estat transformada en vi
en i ?s noces (Caná); avui, al Jordá, Crist ha

volg :t ser batejat per Joan per salvar-nosÁ36)
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Les rellgions solars de l'antiga Mediterránia ensenyaven que

el foc, principi solar, produia la rer.ovació, la vegetado i la vida
animal, quan aquest s'uneix amb la térra i sobretot amb l'aigua. El
déu solar ha de lliurar combat amb les forces tenebroses que

s'oposen al cel i infesten les aigües. És l'Anyell de l'Apocalipsi,

que muntat sobre un cavall blanc derrota la béstia en una victoria
definitiva. Fet que representa el naixement i el baptisme de Crist,
quan el Sol comenta a guanyar a la nit de l'hivern, en el solstici
de St. Joan Apóstol, porta solar del Cel en el signe de Capricorn.

Pero, festa del foc, 1 'Epifanía és també festa de
les aigües. La litúrgia occidental ba deixat caure

en l'oblit alguns ritus que es conserven encara a

Orient i que expliquen la vínculació d'aquests tres

prodigis,(...) En totes les lítúrgies orientáis, té

lloc, la nit d'Epifar.ia, una cerímónia semblant a

la de la nit pasqjal, per celebrar de forma

grandiosa el baptisme de Crist. Amb varíants

própies de cada un dt.1 ritus, aquesta cerimónía es

desenvolupa conforme a 1'esquema general següent:

processó amb torxas fora de 1 ’església i
benediccíó de les aigües i les fonts; de vegades,

bany en comú deis fidels al riu o a la font
santificáis, projecció d'una creu en l'aigua,
encensament de l'aigua, infusió en l'aigua d'una
brasa i del sant crisma, cal.locado sobre l'aigua
d'una carbassa flotant amb cinc espelmes enceses,

retarn en processó a 1 'església i benediccíó de

l'aigua baptísmal col.locada en una pica en el
centre del cor. (37)
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Les Camestoltes és el període de tres dies situat abans del
Dimecres de Cendra. Són unes festes de disbauxa i desenfrenament

que es celebren després de Nadal i abans de la repressió de la
Quaresma i la tristesa de la Setmana Santa. La característica més

rellevant d'aquesta celebrado popular és la inversió de l'ordre
normal i social de les coses. Té el seu origen, básicament, en tres
festes romanes: les Saturnálies, o festes deis esclaus i de les

classes socials baixes, que durant aquests dies prenien les
prerrogatives deis amos, en una inversió de papers i una

generalitzada permissibilitat, sobre una série de qüestions que no

els eren permeses la resta de l'any; les Lupercálies, basades en el
ritual de la fecundado i la protecció deis ramats, i en les quals
la disfressa de llop jugava un paper molt important; i les
Matronálies o festes de les dones, en conmemorado del rapte de
les sabines, i en les quals les dones gaudien de plena llibertat
amb l'exclusió expressa deis máseles. El Carnaval comen9a el
divendres després del dijous gras, amb l'arribada i la recepció de
Sa Majestat en Carnestoltes; continua el dissabte amb el ball de

mascarots, el diumenge amb les comparses, i acaba el dimarts
anterior al Dimecres de Cendra, amb l'enterrament de la sardina,

mort i fi del Carnaval.

El gran enemíc de Carnestoltes -de Don Carnal, coa

l'anoaenava, a l'Edat Xitjana, Juan Ruiz,

l'arxiprest d'Híta- és Donya Quaresma, que cada

any fa caure en Carnestoltes de l'escambell. (38)

La Quaresma és el cicle móbil de quaranta dies que va del
Dimecres de Cendra al Diumenge de Rams. Temps de serietat,

tristesa, recolliment, oració i dejuni, previ a la Setmana Santa, en

qué els rituals de matrimoni i baptisme eren prohibits, sota

l'amenaqa de l'infern per a tots els transgressors de l'ascetisme
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quaresmal. Sembla que té el seu origen en el s. II, época de les
catacumbes, com a temps de preparació i dejuni pels qui havien de
ser batejats el Dissabte Sant, en record deis quaranta dies
d'estada de Jesús en el desert.

La Passió és el misteri central del cristianisme, el tránsit

-pesah- entre la mort i la vida eterna. La Setmana Santa es

celebra del Diumenge de Rams al Diumenge de Pasqua de Resurrecció,
data central d'aquesta celebració, la qual s'escau el primer
diumenge després del primer pleniluni de primavera (papa Pius I
any 156), dia considerat com a sagrat des de l'antiguitat perqué
corresponia a la posició deis astres en un període analógic a la
Creació del Món, a l'Edat d'Or i al Paradís. Per aquest motiu se'l
considera com una restauració de l'estat primordial. Cada nova

primavera equival o simbolitza el primer dia del món, aquell en

qué es va crear la llum. La Pasqua cristiana, que es celebra entre
el 22 de marq i el 25 d'abril, té les seves arrels en la Pasqua
jueva, que es celebra el mateix dia del pleniluni després de

l'equinocci de primavera, en el mes de Nisan. Els catorze dies
anteriors a aquesta data es consideren sagrats, ja que és el

període de temps que inverteix la Lluna per véncer les tenebres.

Temps que correspon, simbólicament, a la Passió cristiana.

Són festivitats en les quals s'utilitza una simbologia propia
de les religions solars, com el foc, la llum i l'aigua. El Diumenge
de Rams, amb la benedicció de les palmes, es commemora 1'entrada
de Jesús a la ciutat de Jerusalem. En molts indrets de Catalunya,
els primers dies de la Setmana Santa, o bé el mateix Dissabte

Sant, es celebra el Salpás.
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El capel lá, acompanyat deis escolans, passa casa

per casa bo i portant una barreja d'aigua i sal

que encasta al llindar de les portes.
Posteriorment, ressegueix els límits del poblé, o

bé des d'algún turó beneeix camps, conreus í a la
gent, demanant per a tots ells la proteccíó de la
Divinitat. (...)car hom creu que la benedicció
protegeíx les cases i el poblé contra les bruixes,
els álables, 1 tota mena de mals esperlts, i que,

al matelx temps, reforja, símbólícament, els limíts
de la comunítat. (39)

El Dijous Sant es conmemora la lnstitució de l'Eucaristla o

del Sant Sopar, que coincideix amb la Pasqua hebrea. El Divendres
Sant, la Passió i Crucífixió de Jesús. El Dissabte Sant o de

Gloria, l'enterrament de Jesús en el Sant Sepulcre i la cerimónia
de la renovavió de l'aigua i del foc. Al final de Laudes del

Dissabte, s'apaga el foc i el santuari resta a les fosques,
simbolitzant l'enfonsament del xnón en el caos primordial; la nit
del temple correspon a les tenebres que cobrien l'abisme. Després,
a la nit, es realitza el ritual de la benedicció del foc, un món

nou, un cosmos que succeeix al caos; el món i el temps són

regenerats, creats de nou.

Oh Déu, que per mítjá del vostre FUI que és la

pedra angular, encenguéreu el foc del vostre amor

en el cor deis vostres fidels: santificat aquest
nou foc que hem tret de la pedra foguera (...)perqué
ens il.lumini amb el foc de la vostra claredat; i

així coa il.luaináreu Moisés en sortir

d ’Egipte (...) dígneu-vos cooperar en la benedicció

d'aquest foc (,..)i ajudeu-nos a rebutjar els
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dardells de l'enenic, 1 il.lumineu-nos amb la

vostra grácia celestial (...) enceneu-nos,

regenerador invisible, aquesta llum que ens ha
d'il.luminar durant la nit, a fi que no tan sois
resplendeixi amb la secreta particípació de la
vostra llum el sacrifici que aquesta nit us oferim,
sino que, també expel.lits els artificis i la
malicia del dimoni, assisteíxi la vírtut de Vostra

Majestat en tots els llocs en qué fóra portada una

partícula d'aquesta santificado misteriosa. (40)

En la benedicció del ciri pas.qual, la cera és el simbolisme
de la humilitat, matéria perfecta que s'anul.la i es destrueix a

mesura que alimenta la flama. Molt al contrari que la mel, símbol
tradicionalment relacionat, com l'a!-lia, amb el Sol, llum vegetal,
quinta esséncia de la llum solar elaborada amb les flors. En els

primers segles del cristianisme, i durant la missa, els neófits

rebien el nelikraton, beguda de llet i mel, penyora de la
resurrecció i de la immortalitat.

Aquest Ciri és únic i representa Jesucrist. Abans
d'encendre's és la imatge del Salvador, que reposa

en el sepulcre sense vída(...) Un cop encés, figura
Jesús íl.luminant el món amb la resplendor de la
resurrecció (...)

Alegri’s també la térra íl.luminada amb

resplendors tan vives, i enllumenada amb la llum
del Rei etern, comprengui que ja s'ha dissipat la
foscor que cobria tot el món. (...)vessant sobre mi
la claredat de la llum,(...) Aquesta és la nit en la

qual, després d'haver tret d'Egípte els nostres

pares, filis d'Israel, els féreu passar a peu eixut
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el Mar Roíg. Aquesta és la nit que dissipa les
tenebres deis pecats, amb la lluentor de la
columna lluminosa. (...) Aquesta és la nit que está
escritr: -I la nit será tan clara com el dia; i la

nit re plendirá per enllumenar les meves delícies-
(...) F.-beu, dones, Pare sant, en aquesta nit de

grácia. el sacrífící vespertí d'aquest encens, que

us presenta la santa esglésía per mans deis seus

ninistes en la solemne oblado d'aquest Ciri,
llaurai per les abelles. (,..)que aquest Ciri,

consagra t en honor del vostre nom, continui
creman'. per díssipar les tenebres d'aquesta nit i,
enlaíra: t-se la seva llum com suau perfum, es

barreg. amb les de les celestials llumeneres.
Trobi'l encés l'estel del matí: aquell estel que no

té ocáz. aquell que, tornant deis inferns, vessa la
seva llum sobirana sobre el génere humá. (41)

A l'Edat Mitjana era costuro d'inscriure al Ciri pasqual el
calendari litúrgic i mitres cronologies convenients segens la

diócesi, i que natura] m-nt eren comptades a partir de Pasqua, com

si aquesta data fos el ap d'any.

Els catecúmens, que durant la Quaresma s'havien preparat amb
l'oració, el dejuni i les santes instruccions, rebien en aquesta nit
el baptisme. L'emersió del baptisme és la resurrecció, el
renaixement d'un home nou. La llum juga un paper primordial en

l'aigua del baptisme, sagrament de l'il.luminació, Ja que enllumena
el neófit perqué ella mateixa ha estat visitada per la LLum i el
Foc celestial. En l'antic ritual del baptisme, el neófit abjurava
amb les mans esteses cap a ponent, l'imperi de les tenebres, i es

consagrava cap a llevant, amb les mans aixecades al cel, al Crist-
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Sol. La benedicció de la pica baptismal és un altre ritual
carácterístic d'aquesta nit mágica, ja que será aquesta la que

donará sentit al posterior baptisme deis catecúmens.

Omnipotent i sempre etern Déu, mira propici la
devoció d'aquest poblé renaixent i que coa a

servent suspira per la font de les teves aigües;
concedeix-li que la set de la seva mateíxa fe

santífíqul peí Sagrament del Baptisme el seu eos i
la seva ánima. (,..)assisteix aquests místeris de
la teva pietat, assisteix aquests sagraments, i
envía a l'esperlt de l'adopció per regenerar els
nous pobles que van a ser engendrats en la font
del baptisme, per 1 'eficácia del teu poder, tinguí
el seu efecte el que ba d'executar-se peí nostre
humil ministeri. (...) Oh Déu, l'Esperit del qual en

el principi del món flotava sobre les aigües,

perqué rebés des de alesbores aquest element sa

virtut santificadora. Ob Déu, que, rentant amb les

aigües els pecats del món culpable, manifestares
en el mateix diluvi un simbol de regenerado (...) El

qual es digni fecundar, per la secreta infusió de
la seva dlvinitat, aquesta aigua preparada per

regenerar els homes (...) No vlngui

aqüestes aigües el poder enemic, ni les rondegi, ni
entri secretament en elles per infectar-les, Vegí's
lliure de tota agressió hostil (...) Siguí font de

vida, aigua regeneradora, dolí de purificado (...)
Peí qual jo et beneeixo, criatura de l'aigua, peí
Déu viu(...) El qual et va fer rajar de la font del

paradís, i, dividida en quatre rius, et mana regar

tota la térra. (42)
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El mateix Dissabte Sant, en el Pallars Sobirá, es celebra la
festa del mal, arbre primaveral per excel.léncia, testiaoni de
l'antiga festa de 1‘arbre que es celebrava en el mes de maig a la
Mediterránia i que en molts casos está associada a la Pasqua.

Al Diumenge de Pasqua de Resurrecció, els ous, element
fonamental de les festes pasquals, eren recaptats en bon nombre i
consumits profusament. Símbol del potencial, germen de la
generació, misteri de la vida que conté la matéria i el pensament,
síntesi de la immortalitat. Ou cósmic nascut de les aigües

primordials, unitat primera, alé diví que en separar-se en dos, un

de ciar i un de dens, dóna lloc al naixement del Cel i de la

Terra. És un, pero conté la totalitat, ja que les diferéncies

parteixen d'ell. Més que un naixement simbolitza un renaixement, en

retornar, una repetició o renovació periódica. Caverna, cor,

llombrígol i centre del món, és l'origen del desenvolupament

espacial i temporal. Conté els gérmens de tots els éssers, resum

de la Creció sencera, que es repeteix analógicament en el
naixement i en el desenvolupament de cada individu. Sí abol de

l'aigua, la llum i les tenebres que alimenta l'ofici de Pasqua.

Representa, en primer lloc, la resurrecció de Crist i de tota la
natura, i en segon, la resurrecció del neófit en la vida espiritual,
penyora de nova vida després de la mort.

(..Jimporta destacar abans que tot que l'Ou del
Món és la figura, no del cosmos en el seu estat de
plena manífestació, sino alió a partir del qual
s'efectuará el seu desenvolupament; i, si aquest

desenvolupament es representa com una extensió que

es compleíx en totes les direccions des del punt
de partida, és evident que aquest punt de partida
coincidirá necessáriament amb el centre mateix;
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aíxí, l'Ou del Xón és realment central aab relació

al cosmos. (...) Les dues meitats en qué es dívideíx
l'Ou del Xón, segons un deis aspectes més
habituáis del seu símbolisme, es converteixen,

respectivament, en el cel i la térra; en la
caverna, igualment, el sol correspont a la térra i
la volta al cel; no hi ha, dones, en tot aixó res

que no siguí perfectament coherent i normal. (43)

La Pentecosta, Pasqua florida o granada, és la festa hebrea
d'acció de grácies per la collita del blat, aniversari del
lliurament de les Taules de la Llei a Moisés. Pels cristians, és el

compliment de la promesa de la vinguda de l'Esperit Sant, reunits
els Apóstols i la Mare de Déu en la Pentecosta jueva, i que té lloc

cinquanta dies després de la Pasqua de Resurrecció.

I ADVENT variable de 23 a 29 dies, NADAL fix, EPIFANIA fix, després d'Epifania fins a

DIHECRES DE CENDRA variable, QUARESMA quaranta dies fins al DIUNEN6E DE RAMS, PASSIó una

setiana fins a PASQUA DE RESURRECCIÓ, PASQUA cinquanta dies fins a la PENTECOSTA, després
de Pentecostés variable de 21 a 28 setianes fins a I ADVENT,

El Santoral: Els sants són els mediadors entre l'home i Déu.

Quan el pagés s'encomana a algún sant demanant ajut en el treball,
no actúa de manera gaire diferent que quan el pagés romá

s'adre<;ava ais seus genis, divinitats menors o esperits tutelars.

17 g. S. Antoni Abat, protector deis animáis doméstics i de

cárrega.

20 g. S. Sebastiá Mártir, advocat contra la pesta i epidémies.
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22 g. S. Vicenq, invocat per allunyar els mals i malalties en

general.

2 f. La Candelera, purificado de la Mare de Déu.

3 f. S. Blai, invocat per al mal de gorja.

5 f. S. Agata, invocada per al mal de pit.

3 m. S. Medir, patró deis pagesos i protector de les collites.

23 a. S. Jordi:

guanyador del drac i deis quatre elements,

representats peí foc que escup la béstia, l’aire

per les ales, l'aigua per les escames i la térra

per les potes, salvant la princesa (Verge) de la
caverna; curiosament a Catalunya aquest dia
l'home regala a la dona una rosa, símbol del

pentagrama o de l'home, i la dona li ofereix el

llibre, símbol de la saviesa.

25 a. S. Marc, celebrat amb l'objecte de demanar protecció contra

plagues i tempestes.

29 a. S. Pere mártir, amb virtuts semblants a S. Marc.

11 m. S. Ponq, patró deis herbolaris i de les herbes medicináis.

15 m. S. Isidre llaurador, patró de l'agricultura (a Catalunya).

24 jn. S. Joan Baptista:
festivitat del solstici d'estiu; la nit del 23

juntaraent amb la del 24 de desembre (solstici

d'hivern) és la més celebrada i la que posseeix
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més cárregues simbóliques de tota la Mediterránia;
íntimament relacionada amb la festivitat de S.

Joan Evangelista, té el seu origen en el ritu de la
fecunditat, d'Apol.lo a Grécia i de Pal.las a Roma,

presidida peí foc i l'aigua; moltes de les herbes

emprades en la medicina popular han de ser

collides en aquesta nit, i segons certs rituals,

per teñir el seu poder curatiu.

29 Jn. Sts. Pere i Pau Apóstols, patrons deis pescadors.

10 jl. S. Cristófol, portador de Crist.

25 jl. S. Jaume Apóstol, camí de Santiago.

30 jl. Sts. Hin i Ion, venerats pels pagesos i relacionats amb la
collita de tomáquets i pebrots.

10 a. S. Lloren*;, dia adequat per a emmagatzemar aigua per a les
cremades.

15 a. Festa de la Mare de Déu, acabament de la sega segons les

comarques.

16 a. S. Roe, protector i advocat contra les malures

19 a. S. Magí, com S. Lloren*;, precedit peí simbolisme de l'aigua.

8 s. Hativltat de la Mare de Déu, acabament de la sega segons les

comarques.

Set. Oct. Nov., romiatges al Santuari de la Mare de Déu.

1 n. Tots Sants, en plena tardor anuncia l'arribada de l'hivern.
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11 n. S. Martí, "estiuet de S. Martí" abans d'entrar en el cru

hivern.

El calendar! litúrgic i el santoral es mouen en cicles de

quaranta a cinquanta dies, una ilunació i mitja, con és el cas de
la Quaresma i la Pasqua. Les altres dates rellevants d'aquest cicle
anual són les següents:

-Des de Nadal hi ha quaranta dies fins a la Candelera, 2 de
febrer.

-De la Candelera a S. Josep, 19 de man;, quaranta-cinc dies.

-Del 25 de marq:, Anunciació de la Mare de Déu (equinocci de

primavera, manquen 9 mesos per Nadal), al 10 de maig, Mare de Déu
deis Desemparats, quaranta-sis dies.

- Del 10 de maig al 24 de juny, S. Joan Baptista i solstici
d'estiu, hi ha quaranta-cinc die:..

-De S. Joan Baptista a l'Assumpció de la Mare de Déu, 15 d'agost,

quaranta dies.

- Del 15 d'agost, hi ha quaranta dies fins al 24/25 de setembre,
Mare de Déu de la Mercé i Mare de Déu de la Misericordia

(equinocci de tardor).

-Del 25 de setembre a l'l de novembre, Tots Sants, trenta-set

dies.

-De Tots Sants a Nadal (solstici d'hivern), cinquanta-tres dies.
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(alendan ROMA

KFSTFS romana

JOCS ri>nun\

JAMARIl’S
((tener)

í'-

\

HSTI S celles
I FSTI S |ucses

(alendan I Ll XAR -©-

l.'ANV Ull'KCiH
McxtonNjgr.il .ti Sen Icmix

—r
r.pil;mu

1-
Sl \nltini Ah.id

Si Scha.ii.i

Lestes POPI' l \RS

Calendan de
I rSTI S \t VIOKS

-4—
(.iN.tk.ld4

de Ron

La dimana deis barhuts

I C'ii' dck I r.iemcrs

H.tlUdc ih.iblo
I lx tro lonibx

('.tiendan ROMA

f TSITS romanes

J(X S romans

FFBRUARIS
Oebrer)

Lupertalia (M) ferminalia (A)

1t eraba IM) i

A: Agrines
G: GuerTfres
M: Morís

h KS I FS ceites
FhSTFS jueves ►

Fesia d’lmbok

4
Peiit Purim

( alendan I LUNAR

IMes consagra! a la purificació de la Mate de Díu1
La Presentació Sijniai

del Senyor Su. Agata

Benediccio de les cándele» Carnesiolle»

Lestes POPUIARS j j t ^ ^
La misteriosa

llum de Manresa

Calendan de
FFSTfcS MAJORS

JL
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Calendan ROMA

MARS
VER
(Pnmavera)

| (Mari;)

F F'STF.S romano

JOOS romans

Maironulial M) Liheralia ( \>

ÍFijuirria <G) a (Jumquatrus <(i)-+-1—i i
F F.S1 ES celtes
FESTES jueves 4-4-

IX'juni d'F.sier Purim

( alendan Ll.l'VAR *-\

LAN Y UTL'RGIC

FeMes POPl'I.ARS

j | Mcn cnn\;iyrjt ,il pairijri.t Sani Joscpni
u 7

C.Ü ■'

4
Si Jo*.cp

Romería de Si
Medir

MeK.il del
Rara tV »u

( jlcnd.m de
IISIISM AJORS

i x—u i i I . I

( alendan ROMA

FESTF.S romanes

JOOS román*

M S11 S celtes
FFSÍF.S jueves

( alendan LLONAR

APRII IS
{ Ahnh

A: Agránes
G: Guerreres

FoKidialA) Rohigulia (A) M Morís
i Pjhlia ( \) a |

—r:_ i cd—□—i
Ludí Megalenses Ludí ( eriales Ludí \ lora le*

4
Pes.ij

(Pascua I

Mes eonsagral ais dolors i soledal de la Mure de Uéu
L'ANY LITURGIC I J J j J

Rams Pasqua Si Jordi MaredelXu
de Montserrat

Benedictn» deis palmon* I ira de Roses
Selmana Sania de St Jordi

Fesies POPU LARS | 1 1 1
Dan^a de la

morí de Veiper
( aramelle*

( alendan de
FESTES MAJORS

I P
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M AlUS

(Maig)
Calendan ROMA U—

FESTES romanea

JOCS romana
____

Ludí

E ESTES célica
FESTES juevea

Calendan LLUNAR

L'ANY LITÜRGIC
Me* consagra! a Mana mure del Bell Amor

Li i i i

1 de Maig 1 Si. Pon^ Si. Isidrc
L'invenció

L'Ascensió del
Senyor

Fealea POPULARS

de la Sla Creu

, L'arbrc de maig
1

La Visiuck» de
la Mare de Déu

i i
I »

F»ra de St Pon^
de Barcelona

f \
Mercal de CAscensió

de Granollere

Lémur» (M)

■i I
Florales
Fesia Beltaine

Lag
Baomer

Calendan de
FESTES MAJORS I i .mi... ■i ■■ i

Calendan ROMA

JUNIUS

| (Juny)
AESTAS
(Eatiu)

J

FESTES romanes

JOCS romans
1

l
A Atrinca
G: rfuerreres
M Mocts

|1 1

FESTES célica 1
FESTES jueves

Calendan LLUNAR

1 1
Shabuol

(Pernéeosla)
l 0

1
• 1

L'ANY LITURGIC

Fealea POPULARS

Calendan de
FESTES MAJORS

Mea conaagral al Sagral Cor de Jeeús

T —t—
Corpua

■t iPen léeosla Si. Joan
Si. Pere

Caiifes de flora NiU de revedla
i I

1.a Patum de Berga FesU dets pescadora
de VUanova

j i L jo.
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JULIUS
(Quinulis)

| (Juliol)
Calendan ROMA L

I ESTES romanes
JOC'S romans

\ ESTES relies
EFSTES jueves

( alendan Ll.l NAR

T
Ludí Apellinares

Luiaria (A) Neptunalia (A)

t

—I—
Dejuni

de Tamuz

L ANV LITCRGIC

Eesies POPULAR*

( alendan de
PESIES MAJORS

Calendan ROMA

F { SÍES romanes

JOC S romans

PESTES celtes
PESTES jueves

( alendan LLLNAR

Mes consagrat a la Precmsissima Sang
T 1-

Si. Crisiófol M.' de Déu
del Carme

Si. Jaume

Sanl Nin i
Si. Non

El drac del
Carme a Olol

Les lestes
del cornil

FU íanalets de
Si Jaume (Lleida)

-L-lLLj il . I

AUGUSTUS
(Sciltlís)
(Agoitj

Vokanalu (A)

P—I
Ludí Consuales

| Pesia dc^Lugnasad (déu deis oficis)
Dejuni
d’Ab

A: Agránes
G Guerrera
M Morís

L ANV LITE RGIC

f estes POPI l \RS

( alendan Je
H SÍF S MAJORS

Mes consagrat al Puríssim C or de Mana

Si Lloren^ J St Roe
L'Assumpció de
la Mare de Déu

1
l a mi’ri'kj

de Gern

j
Bali de I Almorraua

(Girunella)

.i lili, j-l.i ni i li b
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Calendan ROMA

AUTUMNUS

SEPTEMBER (Tardor)
(Setemhre) I

FESTFJS romane»
JOCS román*

FF.STFS echen
FKSTF5 juevrv

Calendan LLUNAR e

Ludí Romam o Magni

t-t
Rosh Hu'hanah

(Anv Nmu
Dcjuni de
(iucdalu

4

\

L’ANY LITURGIC
Mes cuntagral a Sani Miguel Arcángel

La nalivitat de LaMurcdeDcu
la Mare de Déu de la Mercc St Miquel

Festes POPULARS

( alendan de
F ESTES MAJORS

Comentjament de Romenes i aplecs

1 1 Ball de Pabordes n" *Festes de Sia Tecla
1

Trabucaires (Si Joan de
de Solsona ■ les Abadesses) (Tarragona)

rorre-Bou
de Cardona

Festes de la Mercé
(Barcelona)

Fl can6 de la
Barceloneta

illLi u±

( alendan ROMÁ

OCTOBER
(Octubre)

I TS1 ES romanen

J(K‘S romana

October Equus(G)
Mednnnalia (A)

- i
Armilustrtum (G)

A

A: Agránes
G Guerreres
M: Morts

I FST FS eches
F ESTES juene»

Calendan LLUNAR

l—» »
Yom Kippur Sukkol
(Fxpiauo) (Tabernacles)

I—&■

LANY UTÚRGIC
Mes consagra! a l« Mare de Dtu del Roser

^
Si. Narcls

Eesles POPULARS

Fesies de les veremes
Fires de
Girona

Calendan de
FES IES MAJORS

j-J—i—i Lu-j—i—i i Lul
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(alendan ROMA

NOVEMBF.R
(Novembre)

MSI f.S Mnunes I
JOC S román* [ ' |'~ —j

Ludí Plebeii

\ I S11 S cello i de Samhain tiesta deis murt\>
LI STES jueves pT ■■ ■

(alendan LI 1 N \R H©-

l. \SV IIH‘K(>I(
Mes consagra! a les animes del Purgaion

Día del* Fidel*
| Difunts

Tots Santa

t
Viril M.nh

J

I C'lcv l’OI'l I ARS I
I (asían\ades
Vimu alscemeniiris

( alendan de
I I Si l S \l VJORN

( alendan ROMÁ

HIEMS
DECEMBER (Hiveml
(Dcsembre) I

A: Agráries
G: Guerreros
M Morts

I F S FFS romanes I
JOCS román* ♦

Ludí ( onsuales

Satumalia (A)
♦

F F srts celte*
FtSTF.S jueves

Calendan LLL'NAR

Janukkah
(Deditauo del

lemplei

Dciunr de
Tebet

L ANY LITURGIC

Lestes POPOLARS

Mes consagrai a la Immaculada Concepció .

1—I » T7 f 1
Si Nicolau» Sla Llucia Nadal ¿ F!s Same
La Immaculada Si Esleve Innocenis

Fesiea
Nadalenque*

El Bisbeió I Eira de Sl Tomu FestecdcIPi
FiradeSu Llúci* (Barcelona) (Cenlellei)

(Barcelona)

l alendan de
EESTES MAJORS 1
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II.5. EL SIMBOLISME DEL TEMPS I DE L'ESPAI.

El temps i l'espai són les dues condicions fonamentals de
1'actual estat corporal de l'home a la térra. Aqüestes dues
condicions defineixen per si mateixes la finitud de l'home. El

temps, sobretot, fa de la criatura un/ ésser distint al del seu

Creador, 1'Ésser infinit en estat Intemporal i Immutable; mentre

que ella es veu sotmesa al devenir del naixement, el creixement i
la mort.

Estar dins de l'espai significa estar fora, existir. L'home
erra per l'espai, vagabundejant per mil camins. És necessari,
dones, traqar camins amb sentit, orientats a vincular-se amb el
Centre únic i primordial, Font de la Vida. L'acte de fundar i
construir ha estat per l'home tradicional el mitjá per repetir de
nou la Creació del Món, per situar-se en el Centre de l'Univers,
abolint el temps i l'espai profans, instaurant el temps i l'espai

sagrats. De manera que totes les cases, temples, palaus i ciutats,
es troben situats en un sol i mateix punt comú, el Centre de

l'Univers. Espai transcendent amb una estructura diferent a la de

l'espai profá, i relacionat amb aqueil Centre primer, pero que

admeten, aixó no obstant, una pluralitat de local itzacions. El

1 GO
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centre mític no és el centre racional de l'espai matemátic, sino el
Centre simbólic que projectá l'espai i la llura. Fet que no es

contradiu, simbólicament, amb el punt geométric. A partir d'aquest
centre metafísic l'espai creix en tres direccions: un eix vertical
i dos d'horitzontals. Les sis direccions de l'espai, Zenit-Nadir,
Nord-Sud i Est-Oest, més el centre, la setena, constitueixen
l'estructura d'aquest espai sagrat simbolitzat peí Temple mateix.
L'orientació i el simbolisme espacial están presents de forma

especial en tota construcció d'un temple románic. La construcció i
la consagrado d'un edifici sagrat amaguen simbólicament i també
realment tot l'espai dins deis límits del mateix Temple; el fidel
es troba en el Centre del Món.

Si les tres dimensions de l'espai defineixen l'estátic, el

temps determina el dinámic. El temps, unit a l'espai i al moviment,
constitueix la mesura del canvi: espai-coexisténcia, temps-
successió irreversible.

En constatar sobre l'eix solsticial l'aparent detenció del
Sol, marcada per la nit més llarga -solstici d'hivern- i la més
curta -solstici d'estiu-, així com sobre l'eix equinoccial, la

igualtat de la nit i el dia -equinocci de primavera i tardor-, hom

prengué consciéncia de la importáncia de la creu, i de les seves

correspondéncies simbóliques amb el quaternari universal: les 4
estacions, els 4 elements, els 4 punts cardinals, les 4 époques de
la vida, les 4 parts del dia,... Per l'home, la submissió al temps
és la conseqüéncia de la seva caiguda. Caiguda en el temps és, en

efecte, una dispersió de l'ésser, una sortida fora del Centre diví

i immutable. Aixó equival a dir que, per l'home, viure en el temps
no és normal, ja que va contra la seva naturalesa original i
celest.
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El simbolisme deis set dies de la setmana está íntimament

relacionat amb les set direccions de l'espai. Els sis primers dies
indiquen el procés temporal, mentre que el seté -Dia del Senyor-
representa el centre extratemporal i l'eternitat. Aquesta
recurréncia de temps cíclic i no lineal, i sempre des de la
perspectiva tradicional, fa que la figura geométrica más adient
per representar-lo sigui 1'espiral. Espiral que expressa en el seu
moviment de rotació el constant devenir cíclic i l'etern retorn. La

doble espiral representa, a la vegada, els dos moviments
complementaris, de l'evolució i la involució.

La liturgia o temps sagrat és qualitativament diferent al

temps profá en la seva duració continua i irreversible. El temps

sagrat representa simbólicament l'instant primordial i atemporal
-In principio-. Per l'Encarnació, l'Infinit s'ha introdui't en el
finit, ha assumit totes les seves condicions, superant-lo i
realitzant-lo.
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II.5.1. EL CENTRE.

El centre és abans que tot el princlpí, el centre
deis centres no pot ser més que DéU.
L'estrella Polar ens ofereix l'expressió més clara

d'aquest simbolisme(...)
L'estrella Polar assenyala el punt principal de
1 'oceá celest, del món que aquí baix no és sino una

franja exterior, i 1'última creada.

Ella és el centre més important a partir del qual
tot fou creat. El punt indivisible, sense forma ni

dimensió, imatge perfecta de la Unitat primera i
final (...)

Per irradiado, aquest punt d'origen produeix tots
els éssers com la xífra Unitat produeix tots els
números (...)

El punt central és un Esser pur, l'Absolut, el
Transcendent. Es difon en l'espai-temps, que no és
altra cosa que la Irradiado d'aquest Absolut.

(44)
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El centre és un deis quatre símbols fonanientals juntament
amb el cercle, el quadrat i la creu. Simbólicament és el Principi-
Unitat indivisible existent fora del temps i de l'espai. No és una

posició simplement estática, sino d'on surt el moviment de l'un
cap al múltiple. Generalment representat per una pedra, arbre,
muntanya o omphalos; simbolitza, en la seva radiació horitzontal,
un microcosmos que conté totes les vistualitats de l'Univers; i en
la seva radiació vertical, el lloc de pas, via entre els plans
celestials, terrenals i infernáis.

El centre se sitúa en la intersecció de la creu de tres

dimensions, expressant així la dimensió infinita que posseeix

l'espai i el temps en aquest lloc. Punt de l'expansió en l'espai -

tres direccions, tridimensió- i en el temps -quatre punts
cardinals, cicle temporal-.

Centre únic en el Cel, pero no en la Terra, perqué cada home
o poblé tenen el seu centre simbólic, imant del primer i melic de
la Terra. Origen del món, centre espiritual des d'on es produeix la
comunicació entre el món deis homes i el deis déus. Omphalos (45),

que s'assembla al llombrígol d'una dona embarassada, al d'un nadó i
al fal.lus, principi de la fertilitat. La seva col.locació en un

lloc determinat el transforma en l'entorn del centre del món, el

sacralitza.

Coa una pedra caiguda dins d'un estany, a partir
de la qual neixen i es desenvolupen ones

concéntriques que comuniquen el moviment original
fins a l'horitzó del creat, el Centre és abans que

tot el Principie...) (46)
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La relació del centre amb el seu desenvolupament,

que es la círcumferéncia o l'esfera, és la relació
del no manifestat amb el manifestat. és a dír,

sense un punt central no es pot trabar una
circumferéncia. El punt, sense ser res, dóna tot el
sentit al desenvolupament. Aquest centre es troba
en les construccions arquítectóníques i en els
temples, simbolitzat princípalment per l'altar. En
cada tradícíó presenta aspectes diversos, com

1 'Onfalos grec. Foc importa la forma, si en
realitat es tracta d'un centre simbólícament real,

víu(...)

(47)

Detall del paviment de la cripta románica de Vic

1 6B
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II.5.2. EL CERCLE.

És el segon slmbol fonamental. Tornea a la
contemplació de la volta celest, í veurem que les
estrelles circumpolars dibuxen incessantment la
seva figura sagrada en el cel i més encara en el
psiquisme de qui les observa.
Aíxí que, entorn de 1'estrella fixa, el cercle fixa
de cada estrella apareix coa la priaera
aanifestado del punt priaordíal. El cercle és

priaeraaent un punt desenvolupat, participa de la
seva perfeccíó.
Per aixó el punt i el cercle tenen propietats
síabóliques coaunes; perfecció, hoaogeneí'tat,
abséncia de distinció o de divisíó.

El cercle taabé pot síabolítzar no sois les

perfeccions ocultes del punt priaordíal, sinó els
seus efeotes creats. Dít d'una altra foraa: el aón

en tant que es dístingeix del seu princípi (...)
En 1 'ordre de les estructures cósaíques el cercle

siabalitza fácilaent el cel, el moviaent circular i

inalterable (...)
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El cercle és la figura deis cicles celests,

especialment de les revolucions planetáries del
cicle anual figurat peí zodíac. (48)

El cercle com a desenvolupament del punt central -Unitat-
simbolitza la manifestado i l'activitat del Cel que ordena tota la
creació. En el mateix centre la unitat és perfecta; cora raés

allunyat d'ell i més a prop de la periféria, la multiplicitat i la
diferenciació augmenten. Roda que gira amb perfecta mesura, imatge
de l'eternitat i deis perpetus comen<;aments. El seu moviment
circular i perfecte, sense principi ni fi o variacions, simbolitza
el temps definit com una successió continua i invariable
d'instants.

El cercle expressa l'il.limitat, pero també la limitado

precisa i regular. Tota figura inscrita dins d'un cercle té un
doble sentit: Ir. limitado i determinació; 2n. defensa deis

continguts físics o psíquics, defensa contra la il.limitado i la
disgregado.

En 1 'ordre de les estructures cósmiques, el cercle
simbolitza fácilment el cel, la característica més

expressiva del qual és, com bem víst, el moviment
circular i inalterable. És signíficatiu que la

paraula llatina coelum designi a la vegada el cel,
fírmament i la forma circular. Cercle, temps i cel
es comuniquen peí seu aspeóte de perfecció, que fa

que els considerem respectívament com a punt,
eternítat i transcendent, és a dír, el totalment

altre al món corruptible terrestre. (49)
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L'esquema del quadrat coranat per un are (cub-cúpula), tan

freqüent en el románic, materialitza la dialéctica entre el
terrenal i el celestial, i entre l'imperfecte i el perfecte. La unió
d'aquests dos símbols resuraeix tota la naturalesa creada:
l'activitat del Cel i l'estátic de la Terra, Esséncia i Substancia

universal, respectivament. L'home és el centre d'aquesta creació,
ell la sintetitza establint el vincle entre Esséncia-Cel i

Substancia-Térra. Pero des d'un altre punt de vista la construcció
del Temple fixa o cristal.litza en el quadrat -cub- els cicles
temporals del Cel, simbolitzant la Immutabilitat divina i la
fixa5¿ió en un estat final de l'estat primordial.

Per la concepció hermética, el Cel (cercle-esfera) és superior
i masculí, fecundant a la Terra (quadrat-cub), que és inferior i
femenina. El resultat d'aquesta unió és l'home mateix, fill del Cel
i de la Terra.
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II.5.3. LA CREU.

La creu és un deis símbols fonamentals. La seva

correspondéncía és tan estreta amb el quadrat que

es fa necessari d'estudiar-los junts.

El celest, supratemporal, ve a formar un tot amb
el terrestre per tragar el paisatge en el qual es

desenvolupa la vida deis bornes (...)
Aleshores comenga el temps comptat, mesurat per

les sortídes i postes deis astres, vertaderes
sincroníes que fan engranar la vida terrestre amb
el movíment del cel(...)

El sol, que cada matí apareix en la mateixa
direccíó i que desapareix per l'altre extrem en

direcció oposada, que en el transcurs de la
jornada culmina a migdia i després descendeix peí
costat contrari, descriu l'espai en qué habita
1'borne quatre direccions principáis (...)
És el sol el que, per la conjunció de les seves

sortídes i ocassos, davant de tal o tal

constel. lacio, permet distingír de la banda
zodiacal les quatre constel. lacions estacionáis,

Aquari, Taure, Lleó i Escorpi, i a través d'elles,
el cercle percebut en el cel es relaciona amb la
creu d'orientacíó terrestre. (50)
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La creu és el símbol fonamental que ens permet
interrelacionar el cercle amb el quadrat, 1'esfera anib el cub.

Mitjanipant la intersecció deis seu eixos traben el centre del
quadrat i del cercle, peí qual es comuniquen l'espai, el temps i
l'eternitat. Les seves quatre direccions la relacionen directament
amb el quadrat i el quaternari, símbols de l'antidinámic, de la
solidificació i de la perfecció establerta.

La creu dirigida ais quatre punts cardinals és el símbol
básic de l'orientació. Orientado espacial representada per l'eix
est-oest, que assenyala les sortides i les postes de Sol.
Orientado temporal relacionada amb l'eix Zenit-Nadir, o eix de
rotació del món. I orientado animal, o de l'home amb si mateix,

representada per l'eix nord-sud.

Aixó no obstant, la determinado més general de la creu és la

conjunció de contraris: el positiu -vertical- i el negatiu

-horitzontal-; el superior i l'inferior, la vida i la mort; com a

síntesi del món transcended. Se'ns mostra també com el gran

símbol de l'ascensió o via de la comunicado, ja que ella

representa la gran creu polar, eix i centre del món.

En ella s'uneixen el cel i la térra, tan íntimament

com siguí possible. En ella es barregen el temps i

l'espai. Ella és el cordó umbilical mai tallat del
cosmos unit al centre original. La creu és el més
universal de tots el símbols, el més totalitzant,

és el símbol de l'intermediari, del mediador,

d'aquell que és per naturalesa aglutinant continu
de l'univers 1 comunicado terra-cel, de dalt - a

baíx i de baix - a dalt. (51)
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La creu com a símbol fonamental és comú a totes les cultures.

A Egipte la creu ansada -Anfch-, o argolla rodona de la qual penja
un Tau -atribut d'Isis-, és el símbol de la vida divina i eterna,

imatge perfecta del que no té principi ni fi. A Roma, la creu

simbolitza l'arbre de la vida, representat sota la simple forma
geométrica o bé amb extremitats ramificades i foliácies.

És amb el cristianisme on la creu pren el ric simbolisme que

avui coneixem. Ella simbolitza el Crist Crucificat, el Salvador i

la segona persona de la Trinitat. La creu cristiana representa així
básicament la Passió, la Crucificció i la Resurrecció de Jesús.

Els principáis emblemes de la creu cristiana són:

-La tau (T) o creu sense cúspide, simbolitza el pal del
sacrifici en l'Antic Testament, la mort venquda peí sacrifici,
la serp clavada a l'estaca.

-La creu llatina o grega, és la creu de l'Evangeli. El seu peu

representa la fe assentada sobre fonaraents profunds. El braq
vertical, 1'esperanza i l'ascenció. El braq horitzontal, la
caritat que s'estén fins ais enemics. La seva longitud
simbolitza la perseveranqa fins a la fi.

-La creu de dos travessers (Lorena), representa el mateix que

l'anterior afegint-hi la inscripció INRI (Jesús de Natzaret,
Rei deis Jueus) en el braq superior.

-XP inscrites en un quadrat, fan referéncia a la vida terrena

i humana de Crist.
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-XP inscrites en un cercle, fan referencia a la roda mística

i a la vida celestial i divina.

-TX o creu mística, representa la creu que domina la serp de
Satan.

-La creu com a Arbre de la Vida, representa l'esséncia de la

sang de Crist.

-La creu de tres travessers, és el símbol de la jerarquia
eclesiástica que correspon al Papa.

Simbologia deis animáis que solen acompanyar la creu:

-Lleó: reialesa de Crist triomfant de la mort per la mort.
-Gall dindi: revelado per la Paraula de la Saviesa Divina.

-Aliga: sublimitat del Salvador.
-Falcó: perspicácia de la visió profética.
-Colom i ovella: virtuts que surten de la creu.

X i P són les dues

representen el princípi i

prineres lletres de Crist en grec; X= rho, P= ji, a i u

la fi de l'evolució creadora.
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La forma del temple és la de la creu deis eixos
cardinals (...) aquests eixos corresponen

relativament a les dues línies que uneixen,

respectívament, els dos punts solsticíals amb els
dos punts equinoccíals: és la creu horítzontal. Si,

per una altra part, considerem la línia que, unínt
els dos pols, és perpendicular al pía de l'equador,
obtindrem la creu vertical. El conjunt d'aqüestes
dues creus, que tenen el mateix centre, forma la
creu sólida o creu de tres dimensions, que

determina 1'estructura mateíxa de l'espai, i d'un

espai qualificat per les direccions, en relació, a

més, amb el movíment del cicle temporal i del sol
(...). Aquesta creu de tres dimensions té bracos
orientats seguínt les sis direccions de l'espai
(els quatre punts cardinals, el zenit i el nadir),
les quals, juntament amb el mateix centre, formen
el septenarí (aquest és el secret del número set)
(...). La creu de tres dimensions resumeíx, dones,

l'espai, i aquest espai símbolitza l'univers pie de
Déu. L'eix polar és la línia al voltant de la qual
totes les coses realitzen la seva rotació: és l'eix

principal; en 1'horítzontal, l'eix nord-sud és l'eix
solsticial, i l'eix est-oest, l'eix equinoccial. (52)

1 "7S



J .MATA . El simbolisme cá» 1 "or ientac ió «*v> &1 tan'iple rornAnic .

ZENIT

OEST

NORD

NADIR

1 7G



.J .MATA . E 1 inibolisrn» di 1 'o r 1 t»ció <ar X t.Afi'i pl* Y' «z.r»i áhn i c .

II.5.4. EL QUADRAT.

El cicle quaternarl dona al nostre món físíc el
seu ritme vital més important, el ritme de les
estacions; per aquest motiu es caracteritza. Aquest
cicle quaternarí aparegué en la banda d'una figura
circular, de la qual es distingeix per una espécie
d'emanado a partir de quatre punts principáis (...)

Aquests dos símbols correlatius de la creu i el

quadrat són universalment reconeguts com a símbols

perfeotes de la térra. Entenem per térra tot alió

que s'oposi al celest transcendente...)
La figura quadrada, i més concretament l'escaíre,

que és el seu element fonamental, materíalitza
símbólícament dues direccions espaciáis; és el
sistema ben conegut de les coordenades
cartesianes. També simbolitza l'espai, que és, per

altra part, una dimensíó própíament terrestre; el
cel és percebut ímmediatament com a

íncommensurable, no-espacial. (53)
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El quadrat és básicament el símbol de la Terra per oposició
al Cel, el cercle; pero, per una altra part, també és el símbol del
món creat per oposició al no creat i al Creador, és l'antítesi del
transcendent. El quadrat, al contrari que el cercle, és la fixació
i la cristal, lització deis cicles celests. La ciutat Santa de

Jerusalem, centre de l'espai, és quadrada i té quatre vegades tres

portes, que corresponen ais dotze mesos de l'any i ais dotze
signes del zodíac. El cub representa la solidificació, l'estabilitat
i la detenció del desenvolupament cíclic, fixant l'espai en tres
dimensions i relacionant-se directament amb la creu Polar.

L'expressió geométrica de la quaternitat són básicament els

quatre punts cardinals, les quatre estacions i els quatre elements.

Aquests últims no són esséncies particulars, sino estats o nivells
de combinació. El fet fonamental són les quatre tendéncies o

impulsos naturals: calent-fred i humit-sec. Del calent-sec en neix
el foc, del calent-humit l'aire, del fred-sec la térra, i del fred-

humit l'aigua.

L'aire, actiu i masculi, és el símbol de l'espiritualització,
món subtil i intermedi entre el Cel i la Terra; és l'alé vital i

creador, símbol sensible de la vida invisible, principi de la

composició i fructificació; i fonament de la ignició, que produeix
totes les formes de la vida. El foc, actiu i masculi, és l'energia

superior transformadora de totes les coses, factor d'unificació i

fixació, agent de la destrucció i la renovació. L'aigua, passiva i

femenina, representa la infinitat del possible, ja que conté tot el
virtual i informal; és la font de la vida, el mitjá de la creació i

el centre de la regenerado. La térra, passiva i femenina, és la

substáncia universal i matéria primera separada de les aigües de
la Creació -Génesi-.
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Iconográficament, el quadrat té la seva representado gráfica
en el Tetramorfos que apareix en el Pantocrator de les pintures

romániques. L'horae figura l'Encarnació, el brau la Passió, el lleó
la Resurrecció i l'áliga l'Ascensió. El Tetramorfos correspon també
ais quatre evangelistes: l'home a Mateu, el lleó a Maro, el brau a

Lluc i l'áliga a Joan. Els quatre evangelistes són la representació
de la Revelado sobrenatural, pilars i cantonades del Temple, al
mateix temps que les quatre constel.lacions fixes de la banda
zodiacal: home-aquari, brau-taure, lleó-lleó i áliga-escorpí.

(...)Quant a l'aspecte de les seves cares, era: cara

d'home al davant de tots quatre, cara de lleó a la
dreta de tots quatre, cara de toro a 1'esquerra de
tots quatre, i cara d'águila per a tots quatre cap

a 1'interior(...) (54)

(...)E1 primer vívent és semblant a un lleó; el

segon vivent, semblant a un vedell; el tercer
vivent té la cara com d'borne, i el quart vivent és
semblant a una águila que vola. Cada un deis

quatre vívents té sis ales, al voltant i per dintre
són plenes d'ulls, i no paren de dir nít i día:
Sant, Sant, Sant és el Senyor, el Déu Totpoderós,
el qui era, el qui és i el quí ve. (55)

Ells són els quatre querubins que formen el Xerkabah (Carro

viu), representant els quatre elements constitutius del món físic o

poders sobrenaturals procedents del Buf creador del Verb. La

tradició jueva fa correspondre ais quatre animáis les quatre
lletres del gran nom diví YHVH: Y-home, H-lleó, W-brau i la segona

H-áliga. Així mateix les dotze tribus d'Israel tenien quatre
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emblemes que corresponien amb el Tetramorfos: LLEó, Issacar,
Zabuló 1 Judá; HOME, Rubenites, Simeonites i Levites; BRAU,

Efraimites, Manases i Benjamí; ALIGA, Dan, Aharon i Neftalí. Fet que

demostra, juntament amb la distribució sobre el terreny del
campament hebreu, 1'íntima relació existent entre tribus-emblemes i

zodíac-estacions; és a dir, entre el Macroscosmos i el que l'home
assimila d’aquest en el seu Microcosmos.

St, Isidoro, Panteón de los Reyes s, XII (León)
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II.6. EL RITUAL DE L'0RIE5TACIó-LA QUADRATURA DEL CERCLE.

La forma quadrada de la Jerusalem celes t está

dírectament relacionada amb el mateíx princípi de

1'arquitectura deis temples. Tota arquitectura

sagrada es redueix, en realitat, a 1'operado de la

quadratura del cercle o transformado del cercle
en quadrat. La fundado de l'edífící comenta per

1'orientado, que és ja en certa forma un ritu, ja

que estableix una relació entre l'ordre cósmic i

l’ordre terrestre o, encara, entre l'ordre diví i

l'ordre bumá. El métode tradicional i, podem dir
universal, ja que es troba onsevulla que bi bagi
una arquitectura sagrada, essent practicat a

occident fíns al final de l'Edat Mítjana: els

fonaments de l'edificí s'orienten grácies a un

gnomon que permet localítzar els dos elxos (cardo

S-S, i decumanus E-0). En el centre de

l'emplagament escollít es planta un pal, al voltant
del qual es traga un gran cercle i s'observa
l'ombra que es projecta sobre aquest cercle; la

separado máxima entre l'ombra del matí i de la

tarda indica l'eix E-0, i dos cercles centráis
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sobre els punts cardínals del primer Indiquen, per

la seva intersecció, els angles del quadrat. Aquest
últim és la quadratura del cercle solar (...)
En la majarla de les esglésies d'Occídent, la traga
de la base no és un quadrat sino un rectangle

flanquejat per dos quadrats, que formen el creuer,

i per un tercer quadrat pralongat per una part
rodona, que forma el cor i l'absís, materialítzant
el tot la creu deis eixos cardínals. Pero aixó no

canvia en res el signlflcat proíund del ritu de la
fundado que descrívím, ja que el rectangle, en

geometría, no és sino una varietat del quadrat(...)
es important recordar de forma precisa les tres

operacions de la fundacíó, a saber: el tragat del
cercle, el tragat deis eixos cardínals i

1'orientado, i el tragat del quadrat de la base, ja

que elles són les que determinen el símbolísme
fonamental del temple, amb els seus tres elements

corresponents a les tres operacions: el cercle, el

quadrat i la creu, per mitjá de la qual es passa

del primer al segon (...)

L'Església cristiana está orientada ritualment en

la direcció 0-E, amb el cap tombat a l'est(...)
Aíxí, quan el temple está correctament orientat,

amb l'eíx principal en la direcció 0-E, el cor i

1'altar queden del cantó d'on prccedeixen els raígs
del sol visible i del Sol de Justicia, la llum del

qual il.lumina tothom quí ve a aquest món. La ñau

és un rectangle o quadrat llarg que s'estén d'est a

oest, la porta és a l'oest, a ponent, en el lloc de

menys llum, que símbolitza el món profá, o també
el país deis morts. En entrar per la porta i
avangar cap al santuari, un va a 1'encontré de la

llum: és una progressió sagrada i el quadrat llarg
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és coa un caaí, que representa la Vía de la
Salvado, la que conduelx a la térra deis víus a la
ciutat deis Sants, on brilla el Sol dlví(...)

A Fgipte, el Sant deis Sants era ídentífícat amb
el akbet, l'borltzó oriental, o aab el pujol

primordial que va veure pondré's el sol el primer
día del món(...) El temple mateix, paral.leí a

l'equador, es desplaga amb la térra i va a

1'encontré del Sol i de l'Orient eterns. L'eix

se-cundarí (transsepte) está en la direccíó migdia-
seutentrió. (56)

En el punt central d'aquest lloc s'instal.la un.

gnomon de bronze, que serveíx per marcar 1 ’ombra
del sol, i que en grec es díu skiaterasí...) un

centre en el qual posarem la lletra A; i una ombra
matinal del gnomon abans del migdia, que marcarem

amb la lletra B; del dit centre A obrim el compás
fir.s a l'extrem de 1'ombra B, des d'on es traga una

circumferéncia; tornant a col.locar el gnomon en el
centre on abans esta va, s 'espera que 1'ombra vagi

minvant, i que, creixent novament, fací una ombra

postmeridiana igual a la del matí i que arribi a

la Unía de la circumferéncia en el punt C; es

triga amb el compás una intersecólo de cercles que

es tallin recíprocament en D; després, per la
intersecólo en qué está D, i peí centre, es tragará
fir.s a l'extrem una Unía que es marca amb les
11 ~res E-F; aquesta Unía determinará les reglons
merídionals i septentrlonals. Fet aixó, es pren amb
el compás la setzena part de tota la
circumferéncia, i col.locant una punta del compás
en el punt E, peí qual la línia meridiana toca el
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cercle, es marcará amb l'altra punta a dreta i

esquerra de E, els punts G i H. De la mateixa
manera en la part septentrional de la Unía on

está el punt F, es marcará amb l'altra a dreta i

esquerra els punts I i K i es tragaran dues líníes
de G a K i de H a I, passant peí centre; d'aquesta
manera, 1 'espaí que bi ha de G a H será 1 'espai del
vent Austre i de tota la regió meridional, i el

comprés entre la divísíó de I a K marcará 1'espaí
del Septentrió; les parts restants, que són tres a

la dreta i tres a 1'esquerra, estarán dividides
uníformement, a saber: les que están cap a Llevant
serán marcades amb les lletres L i M; i les

d'Occident, les senyalades amb les lletres N i 0.
De K a 0 i de L a N es tragaran líníes que es

creuin, i aíxí es tindran repartits d'una manera

uniforme en la círcumferéncia els espais iguals

pels vuit vents. '57)
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A fí que els temples deis déus immortals tinguin
1 *orlen tació que els correspon, s'han de construir
de manera que(...) l'edifíci i la imatge del déu es

col.loquin en la cel.la mírant cap al Fonent,

perqué així els qui arríbin ais seus altars per fer
ofrenes o sacrificis mírln al matelx temps a

Orient i a la imatge que hl ha en el temple; 1

d'aquesta manera, en fer els seus precs, fixin les
seves mírades alhora en el temple i en la regió
oriental del cel i a la vegada, com si les imatges
semblin sorglr del Sol, miren ais que les Invoquen
i els ofereixen sacrificis. Per aquesta rao sembla
necessari que tots els altars deis déus mirin cap

a 1'Orient. (58)

Aquest desenvolupament s'efectúa a partir del
centre ímmóbil segons la creu de les direccions
cardinals. La creu amb el quadrat és l'expressió
dinámica del quaternari (...) Les edats del món, la
vida humana, el mes lunar están rimats peí

quaternari, mentre que les quatre fases del
movíment cíclic s'expressen peí cercle. La dívisíó
efectuada pels diámetres perpendiculars és la
vertadera quadratura del cercle. La térra, mesurada

pels quatre horitzons, és quadrada(...) El quadrat
és la figura básica de l'espai; el cercle, i

particularment 1'espiral, ho és del temps (...)
Molts espals sagrats adopten forma quadrangular i
sovint el quadrat s'ínscriu en un cercle, que pot
ser un turó rodó o un cercle de turons; ambdós

casos es patetitzen en la Roma Quadrata, i a la
ciutat de Roma. (59)

i es



..T.MATA, £ 1 •iíriboli»r»i d» 1 or i#nt*c «*r» 1 t »fii p* 1 rowAnic,

L’esquema fonamental del temple prové del

procediment d'oríentacíó, que constltuelx un rltu
en el sentít estríete del terme, ja que uneix la
forma del santuari a la de l'univers, que és aquí

l’expressíó de la norma divina.
En el lloc destinat a la construcció del temple

s'erígeix un pilar i entorn d’ell es traga un

cercle utilítzant-lo a manera de gnomon: l'ombra
del pilar projectada sobre el cercle indica les

posicions extremes del matí i el capvespre, dos

punts units per l'elx est-oest. Al voltant

d'aquests matelxos punts es traga després -amb
l'ajut d'un compás fet de corda- cercles bessons

que s'entretallen en forma de peíx, determinant
així 1 ’eix nord-sud.

Al tres cercles -centrats sobre quatre punts deis
eixos obtinguts- permeten fixar en les seves

ínterseccions els quatre angles d’un quadrat;
aquest es presenta així com la quadratura del
cicle solar, del qual el cercle del gnomon és la

imatge directa.
(..Jnombrosos indícis permeten suposar que el
mateix mecanisme fou utilitzat pels constructors
de 1'Europa Medieval. S'haurá notat que les tres
fases del ritu corresponen a tres figures
geométrlques fonamentals: el cercle -imatge del
cicle solar-, la creu deis eixos cardinals i el

quadrat resultant. Aquests són els símbols de la

gran tríade de l'Extrem Orient: Cel-Home-Terra.

L’Home, en aquesta jerarquía, és 1'Intermediar!
entre el Cel i la Terra, o siguí, entre el principl
actlu i passíu, així com la creu deis eixos

cardinals és la íntermediária entre el cicle

il.limitat del cel i el quadrat terrestre. (60)
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L'orientació de l'esglésía románica en direcció a

l'est depén aíxí mateix d'una concepció
antropológica. L'home es un animal espiritual
orientat. Está subjecte a un doble tropisme:

fototropisme, que es dirígeix en ell a 1'animal i
l'atreu a la llum, especialment a la regió del sol
ixent (helíotropísme); tropisme ascendent, que

aíxeca 1 'animal cap al pol celest i cap a les

algades de l'esperit. Dues orientacíons, més

complementáries que diverses i la fínalitat última
de les quals, en l'animal religiós, és un

teotropisme: una orientado cap a Déu, Llum i
Transcendent. La fundó simbólica assegura la
coheréncia humana d'aqüestes dues direcdons solar
i polar, unínt llum, vista, verticalitzadó i

espiritualització. La via salutis de l'imaginari
litúrgic és, a la vegada, la que condueix el fidel
des de 1'entrada de l'esglésía fins a 1'altar,
centre sacre del món situat on neix el sol, i la

que el fa pujar els graons de 1'altar com la

muntanya central eix del món, en direcció a la

Polar, fins al cel on habita Déu.

(61)

Sembla ser, dones, i segons els diferents autors, que tota
fundació d'un Temple comenta amb el ritual de l'orientació, per tal
de relacionar l'ordre terrestre amb l'ordre cósmic. Sembla també

que aquest ritual, juntament amb de la consagració, és el més

important en la construcció de qualsevol temple. Aquest ritual no

és tan sois propi del románic, sino que es perd ens els temps i
l'espai; és comú a moltes cultures i es troba estés per tata la
Conca Hediterránia fins a l'Extrem Orient, que és segurament d'on
prové. ,
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Aquest ritual es fonamenta básicament en la quadratura del
cercle a ccmversiá del cercle en quadrat. Aquest procés consta de
tres operacions fanamentals: el tra<;at del cercle segons un gnomon

central, el traqat de la creu d'arientació o eixos cardinals i la

quadratura del cercle o quadrat resultant. El gnomon és l'eix
vertical o axis mundis, que després será el centre del futur

temple i que unirá l'altar amb la cúpula; omphalos al voltant del
qual gira la roda cósmica, punt sagrat on l'home pot entrar en

contacte amb la Divinitat. El cercle simbolitza el moviment

infinit, superior i perfecte del Cel, que es projecta damunt de la
Terra, La creu assenyala les quatre direccions del món i les tres
dimensions de l'espai, a mes de ser l'eina indispensable per poder
passar del cercle al quadrat. El quadrat resultant representa el
món material i la detenció del cicle celestial. El cercle i el

quadrat complementen dues característiques essencials: unitat i

manifestado, celestial i terrenal, increat i creat. El cercle será,

dones, al quadrat, el que el Cel és a la Terra, o l'eternitat al

temps.

El princípí de dlstició que mesura l’espai és
essencialment solar; per la revolució del sol
s 'opera la diferenciació qualitatíva de les
direccions que irradien invariablement del centre

terrestre i humá i que defineixen les regions de
la volta del cel-limít. El cicle solar és, dones,

l'expressió directa de l'Acte diví que ordena el
caos. (62)

D'alguna manera l'acte de la fundado i orientado té quelcom
a veure amb l'acte de la Creado. Tot origen és sagrat, absolut, és
una mite ideal per l'home o bé una revelado del mateix Creador.
El problema en si, de la narrado de la creado del món, no está
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centrat generalment en els arígens, ja que les aigües, la térra i
les tenebres preexisteixen des de tota l'eternltat. El problema es

centra en el principl organitzador, que molt sovlnt s'ldentifica
amb l'Alé, l'Esperit o la Paraula. Segons Cirlot (63), en el sistema

jeroglífic egipci tota creació és expressada per quatre símbols:

l'espiral com a energía cósmica, l'espiral quadrada com l'acció
d'aquesta energía, la massa informe com a tal, i el quadrat com a

matéria orgánica resultant. Així, dones, sembla ser que el ritual
de l'orientació és, en si mateix, una descripció cosmogónica del
Món com un ordre nou imposat al primer caos.

El ritual de l'orientació és també de forma clara, un acte de

fundació que sacralitza un entorn-espai al voltant d'un eix
central i sagrat. El Temple és una creu orientada i centrada, que

sacralitza el temps i l'espai, simbolitza les sis direccions del
món, les quatre estacions, la unió deis pols i el septenerari que

representa el seu centre o altar. L'orientació del Temple ve

determinada per l'equinocci de primavera, que correspon al punt
vernal de la roda zodiacal o 0* d'Áries.

Síntesi del procés del ritual d'orientació:

1- col.locació d'un gnomon en el lloc central del futur

temple.
2- trabar un cercle sobre el mateix terreny de construcció,

tenint com a centre el punt anterior.
3- observació de les dues ombres extremes del dia que tallen

a la circumferéncia, i unir-les per una recta, eix E-Q.
4- traslladar l'eix anterior de forma paralel.la al mig de la

circumferéncia, passant peí seu centre, eix E-0.
5- deis dos extrems de la diagonal de circumferéncia, trabar

ares ais punts contraris fins que es creuin.
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6- deis dos punts d'intersecció anteriors, trabar eix H-S.
7- deis extremes de la diagonal N-S de la circumferéncia,

tragar ais punts contraris fins que es creuin.
8- de les quatre intersecolons deis ares anteriors tragar el

quadrant resultant -quadratura del cercle-.

Les esglésles armeníes s'estenen, i encara s'alcen
maltes d'elles avui día, per tot el territori que

ocuparen els seus fidels. La seva característica

arquitectónica és, en totes elles, la d'un acusat

centrisme: formes poligonals, octagonals sobretot,
rodones i de creu grega; temples en els quals es

sobreposa i complementa el cercle al quadrat o,

símbólícament, el paradís terrestre a la Jerusalem
Celest. Tot temple es construeix amb harmonía de

centre, de la mateíxa manera que és absolutament
central -colar- la seva edificado cristíca.

En aquest tipus d'estructura central és on entra
en Joc el segon deis trets que abans mendonava:
el de la :^reu, vista no com a instrument cruel de

Passíó de Críst (com ho hauria de proclamar

l'Església Católica), sino com a element sagrat en

si mateix, símbol dimensional d'una realitat

transcendent, de la realitat d'aquest univers en la

qual l'ésser humá ha d'integrar-se sí val complir

plenament la seva fundó (...) La representado

d'aquesta creu, formant part de la construcció

sagrada -del monument dedicat a la divínitat 1

destinat a l'ésser humá buscador de

transcendénda- no será mai exclusiva d'un credo

determinat, sino el substrat total de la humanitat.

(64)
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II.7. NOTES:

1- CHILDE, Los orígenes de la civilización, p, 102
2- PÉREZ, El rumor de las estrellas-Teoria y experiencia en la astronomía .

aiiasa., pp. 1, 9
3- op, cit,, p, 53
4- op, cit,, pp, 72, 73
5- SENECA, Cuestiones Naturales, citat per ARMENTER en Astronomía v

as.tronáutio&, p. 34
6- AVERBUJ, Con el cielo en el bolsillo. La astronomía a través de la

Historia

*7- ST, ISIQQR, Etimologías I, PP, 455, 457, 459
8- RACIONERO, La Hediterránia i els bárbars del Nord, 1986, p,82
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F,B, MOLL: "(ant, astrelau, stralabi, estrelabre), Instrument
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10- GER8ERT D'AURILLAC; estudia en els monestirs del Pirineu del 967 al 970
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12- RACIONERO, 1986, op, cit,, p, 82
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Venus estigui més a prop de la Terra i Mercuri del Sol,
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III. LA DESVIACIó EN L'ORIENTACIó
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1- Algunes referéncies anteriora al románic,
1- La pedra plana de la lluna plena,
2- La necr&polis del Col 1 del Moro,
3- Els primers pagesos del pía,
4- El sepiliere megalític de la roca d'en Toni,
5- Els dólmens de Comes Llobes de Pils i de Solar d'en

Gibert,

6- El santuari Luni-Solar de la Pola,

7- Stonehenge,

2- Temples románica amb actes de consagració, i localitzats,
1- L'Alt Urgell i Andorra,
2- El Bages,

3- El Berguedá,
4- La Cerdanya,

5- La Noguera,

6- Els Pallars,

7- El Ripollés,
8- La Segarra i l'Anoia,
9- El Solsonés,

3- Temples románics amb actes de consagració, no localitzats,

4- Condusions del treball de camp,

5-Notes,
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Ja hem vist la importáncia que devla teñir el ritual de
l'orientació en la construcció d'un temple románic. Segons els
diferents autors, aquest comportava la transíormació del cerole
del cicle solar en un quadrat, mitjanqant la creu deis eixos
cardinals. A més a més, i segons aquest ritual, el temple devia
teñir una orientació de llevant a ponent, determinada per l'eix

equinoccial de la creu del ritual.

Tothom sap que l'església románica és orientada amb l'absis a

llevant, excepte rares excepcions, en qué ho está cap a altres

punts cardinals. D'aquí la nostra sorpresa quan, en comenqar a

comprovar les orientacions de diferents esglésies, vam poder

comprovar que quasi cap no s'ajustava a l’est exacte; i que

prácticament totes patien una desviació nord o sud respecte a

llevant, sense cap relació aparent en principi.

La pregunta sorgí d'immediat: si hi ha un ritual que, segons

els diferents autors, estableix una dlreccló d'orientació

determinada (est-oest), quln és el motiu d'aquesta desviació?
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El següent que vam fer va ser comprovar en la bibliografía
de Vidal-Vilaseca (únic autor amb anotacions d'orientació)

l'orientació de les diferents plantes que utilitza en els seus

estudis. El resultat d'aquesta comprovació, i sempre segons el
citat autor, va ser que aquesta desviació es produeix en una are

de 60 a 70*, de con a máxim 30 a 35* nord i 30 a 35* sud respecte
a l'eix equinoccial, fet que a priori tirava per térra totes les
teories sobre el ritual de l'orientació.

D'aquesta manera la pregunta es consolidava, al mateix temps

que no trobávem cap autor que ens donés llum d'una forma directa
sobre aquest afer. Per aquest motiu, i més per intuició que per

raonament, vam comentar a cercar tot tipus d'informació deis
diferents temples neolítics documentats a Catalunya, ja que quasi
tot temple románic és ubicat en el mateix lloc que altres temples

anteriors, ádhuc prehistórics.

La primera llum a la pregunta ens la doná A. REBULLIDA en la
seva publicació EL. santuari luaizSQlar de la Pola, en la qual

argumenta les diferents posicions cícliques del Sol i de la Lluna,

que apareixen marcades en aquest santuari <111.1.6.), amb la

següent explicació astronómica:

(

Sítuats en el punt O d'un pía horítzontal el 21 de

juay (solstící d'estíu), día de major durada de la

diurna, veurem sortír el Sol peí punt més

septentrional A, elevarse a la máxima altura
sobre l'horitzó, després descendir i fínalment fer
1 ’ocás per B. Aquest día, 1 *ombra que projecten els

objectes en passar el Sol per la Unía meridiana
sud-nord será la més curta de 1 'any. En
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successíves elxides diáries s'anirá desplagant cap

a 1 'est, 1 en les pastes cap a 1'oest, posícíons
que aconseguirá el 23 de setembre (equlnoccí de
tardor). Cantlnuant el seu camí diari, el 21 de

desembre (salstici d'hivern), día de mínima

il.lumlnacló del Sol, arribará ais punts C-D, els
més meridíonals del seu recorregut, en els quals
restará está tic uns vuit dies. L'ombra que

projectará al mlgdla será la més llarga de tot
l'any. Des d'aquí iniciará un retrocés, arribará a

la línia equinoccial est-oest el 21 de man?

(equlnoccí de primavera) i completará després el
cicle anual, un altre 21 de juny, en qué també
estará quiet en els punts A~B.
Els punts A-C són simétrics a B-D i el valor de
1 ’angle que formen amb la línia est-oest té
actualment el valor d'uns 32 graus en la nostra
latitud.

Els llocs on el Sol román estátíc foren marcats

pels primers agrícultors amb alineacions de jalons
o pedres dretes per fíxar la durada de 1 'any i
obtenir una primera divisió en dues estacíons:
estíu i blvern.

Observant durant l'any les varíacions de la

llargária de 1 'ombra produida per un pal dret o

gnomon, al migdla quan és més curta, també
calcularen la durada de 1 'any i en feren més

partlclons.
El Sol té també un altre moviment secular, no

perceptible durant una vida humana, que només es

posa en evldéncia al llarg d'uns quants segles. A
causa de pertorbacions produídes pels altres

planetes (Júpiter per la seva massa i Venus per la
seva proxlmltat són els de més infuéncia), la
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inclinado de l'eíx de la Terra té actualment una

disminucíó de 46,84 segons cada cent anys, la qual
cosa es tradueíx en una redúcelo deis angles deis

punts solticials amb la línia est-aest d'1,16
minuts per segle; és a dir, que imperceptíblement
cada any, a 1 'estiu, el Sol surt un mica més cap a

la nostra dreta i es pon xlc més cap a la nostra

esquerra, essent aquesta disminucíó de sentit
lnvers a l'hívern. (1)

Sud

Est--!-- Oest

Nord

Els moviments de la Lluna són més complexos. El
nostre satél.lit ocupa a l'estiu les posicions que

el Sol té a l'hivern i viceversa, pero com que el

pía en qué circula la Lluna forma un angle de cinc

graus i nou minuts amb 1'eclíptica i que la línia
d'íntersecció d'aquests dos plans, o línia de nodes,
té un movíment retrógrad de glr de 18,61 anys de
durada, la Lluna no té sortides fixes ais solticis

com el Sol, sino que excedeix aquests punts amb
variacíons de més-menys uns set graus, dins aquell
cicle de 18,61 anys.
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Per exemple, sí un desembre veíem sortír una Lluna

plena per la seva posícíó extrema 1 després de la
posta del Sol per D, i veíem que la Lluna es pon

per 2 abans de l'eixída del Sol per C, passaran

18,61 anys per tornar-se a repetir el mateix
esdeveniment. Durant el mig any següent, la Lluna
plena s'anirá desplaqant en les seves sortides
mensuals fins que a l'estiu arribará al punt 3 i
en l'ocás al 4. El seu retorn vers 1 durant l'altre

mig any no arribará a abastar-lo i aquest
desfasament s'anirá incrementant en els

aproximadament nou anys següents, fins que un

bivern apareixerá per 5 i es pondrá per 6; l'estiu
del mateix any sortirá per 7 i es colgará per 8.
Des d'aquest punt retrocedirá, iníciant un nou

cicle de nou anys vers 1 i 2. (2)

Nord
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Així, dones, semblava que una possible hipótesi per respondre
a la pregunta formulada, i tenint en compte que l'orientació és un

ritual solar, era que aquesta desviació era deguda al moviment
diari del cicle anual del Sol. I que, com a conseqüéncia, el citat
ritual -quadratura del cercle- patia una petita desviació en el

concepte d'eix equinoccial, sobre el que els diferents autors

plantejavan. A más, l'arc de desviacions en les orientacions

observat i documentat per Vidal-Vilaseca, s'ajustava bastant a

l’arc del moviment del Sol ixent durant tot l'any.

Aixó ens portava a dues conclusions a priori: 15 que

l’orientació d'un temple románic era deguda a la direcció que

l'ombra d'un gnomon projectava sobre el pía de térra, a la sortida
del Sol, el mateix dia que s'efectuava el ritual de l'orientació; i
25 que grácies a aquest fet ens seria possible, segons aquesta
desviació, determinar quin dia de l'any s'inicia la construcció de

qualsevol temple.

Ens calia, dones, determinar amb precisió quin era el
moviment solar anual en la nostra latitud. El primer que es va fer
és: reproduir un rellotge de Sol amb un pía de quadrant paral.leí
a l'horitzó i un gnomon perpendicular a aquest, de forma semblant
a com es procedeix en el ritual de l'orientació, per poder observar
mitjan<;ant les ombres de l'estil el moviment diari del Sol (23 de

setembre de 1986-equinocci de tardor). Informació que després es

va confirmar i complementar amb les altres tres dates claus del

cicle anual (equinocci de primavera i solsticis d'estiu i hivern).
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Posicions claus del Sol a Barcelona, aib 41* 23' de latitud N¡

Solstici d'hivern- sortida a les 7h 25»in a 122' de l'horitzó,

posta a les 16h 33ain a 283* de l'horitzó,

alfada láxiaa en el aeridiá 25' 10'

durada del día 9h lOain

Equinocci de priaavera i tardor- sortida a les 6h a 90* de l'horitzó,

posta a les 18h a 270' de l'horitzó,

alfada aáxiaa en el aeridiá 48* 37'
durada del dia 12h,

Solstici d'estiu- sortida a les 4h 35ain a 58* de l'horitzó,

posta a les 19h 2Sain a 302* de l'horitzó,

alfada aáxiaa en el aeridiá 72* 4'
durada del dia 14h 50ain

És a dir, que el 22 de deyembre (soltici d'hivern) el Sol
surt a les 7h. 25min. peí grau 122 de l'horitzó; en 81 dies fins al
21 de marq (equinocci de primavera) ha recorregut 32* en la seva

sortida i es sitúa en els 90* a les 6h.; el Sol continua el seu

cicle creixent i en 92 dies més, 21 de juny (solstici d'estiu), es

sitúa a les 4h. 35min. del matí en el grau 58 de l'horitzó i punt
més septentrional del seu cicle. A partir d'aquí inicia el seu

cicle decreixent i en 94 dies , el 23 de setembre (equinocci de
tardor), a les 6h. del matí sitúa el seu orto altre cop sobre el
909; continua el seu recorregut en 90 dies més i se sitúa altre

cop en el punt més meridional del seu are, 122*, el 22 de
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desembre. Are de 64' que recorre en sentit ascendent la primera

part de l'any, i en sentit descendent i contrari la segona. Aixó
vol dir que per cada grau del seu recorregut hi passa dues

vegades, una d'anada i una altra de tornada; raenys en els extrems,

que tant sois hi está un cop. Dit d'una altra manera, el Sol pot
estar en un mateix punt de l'horitzó en dues dates diferents,

depenent si está efectuant el seu cicle creixent o decreixent,

menys el 22 de desembre i el 21 de juny, en qué se sitúa en els

punts extrems del seu recorregut.

o
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declinado solar

SOLSTICI D'HIVERN
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EQUINOCCI DE PRIMAVERA I TARDOR
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declinado' solar
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120* 90’ 60* 30’ 0’ 30’ 60’ 90’ 120*
EST SUD OEST

Azimut solar (')
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Tenint aqüestes dades ens plantejarem la necessitat de
realitzar un treball de camp, per comprovar si realraent la
desviació general deis temples románics s'ajustava a aquests 64*
del recorregut solar anual. I com a conseqüéncia, i tenint en

compte que els actes de fundació i consagració són els més

importants en la construcció d'un Temple, várem decidir escollir
per a aquest treball una série d'esglésies de les quals es
conservés encara la seva acta de consagració

Per a tal fi, ñem utilitzat les esglésies romániques de
l'antic Bisbat de l'Urgell que conserven la seva acta de

consagració, i que han estat recopilades per CEBRIA BARAUT i

publicades per la Societat Cultural Urgel.liana, l'any 1986, amb el
títol: Les actes de consagració d'esglésies de l'antic Bisbat

d'.IIrgell (segles IX-XII).

En aquest treball de camp s'ha cobert l'antic territori del
citat bisbat comprés pels comtats de l'Urgell, Pallars i Cerdanya,
amb els seus annexos el Berguedá i les valls de Lillet i de Ribes,
situats aproximadament entre els 41* 40' - 42* 35* latitud H. i els
0* 30' - 2* longitud E. La metodología que s'ha seguit ha estat la
de partir sempre de l'acta de consagració, per després intentar
localitzar la dita església primer sobre el planell i després
sobre el terreny. D'unes 94 esglésies amb una o més actes de

consagració, tan sois se n'han pogut localitzar unes 73 sobre les

quals s'ha efectuat el dit treball; les 21 restants o bé han

desaparegut o bé han estat substituides, si no molt modificades,

per altres construccions posteriors.

) • ?
\
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El primer que s'ha fet és comprovar que realment la
desviado s'ajustés a l'arc de 64* esmentat, mesurant l'orientació

de 68 temples amb brúixola. És a dir, amb graus magnétics per

després traduir-los a geográfics, segons la desviado magnética
mitjana (2* 6* oest), entre les dates del 15 d'abril al 15

d'octubre del 1987, en qué s'ha efectuat el treball i per les
coordenades abans citades. La desviado magnética utilitzada ha
estat facilitada per l'Observatori Astronómic del Delta de l'Ebre a

Tarragona.

Una vegada comprovat afirmativaraent aquest are de desviado,
s'ha treballat sobre la hipótesi següent: si cada esglésla románica
és orientada segons per on surt el Sol, el dia del ritual de
l'orientació o primer dia de la construccló, ens será possible
determinar quin dia de l'any s'inicia la dita construcció segons la
seva desviado.

La dada fonamental per a poder desenvolupar aquesta hipótesi
és la de saber per quin grau de l’horitzó surt el Sol cada dia de

l'any. Aquest valor es mesura amb graus azimuts o graus

sexagesimals a partir del sud geográfic, tenint un valor positiu

cap l'oest i negatiu cap l'est. Aqüestes dades han están calculades

pels doctors Súfíez i Codina, de l'Observatori Fabra, per la latitud
de Barcelona de 21* 23'. Latitud que, respecte a la situado deis
territoris de l'antic bisbat, presenta una diferéncia mínima i per

tant unes alteracions astronómiques inapreciables. Per aquest
motiu el mesurament sobre el terreny s'ha efectuat en graus

magnétics, que després s'han traduit en geográfics i per últim en

azimuts. Azimuts que es tradueixen, segons la informado de
l'Observatori Fabra, immediatament en dies concrets segons la
sortida del Sol. I que indiquen de forma aproximada les possibles
dates en qué s'inicia la construcció de cada temple.
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Síntesi de la hipótesi del treball de camp:

A- Determinar el dia hipotétic de l'orientació segons el grau

azimut que presenta la seva desviado
B- Determinar el dia de la consagrado i l'advocació a qui ha

estat dedicada, segons l'acta de consagrado.
C- Interrelacions possibles entre les dades anteriors:

1- dia hipotétic de l'orientació = al de la consagrado.
2- dia hipotétic de l'orientació * al de la consagrado.
3- el temple és consagrat al Sant:

a/ del dia de l'orientació i consagrado,
b/ del dia de l'orientació.

c/ del dia de la consagrado,
d/ d'un altre dia.
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QUADRE DE CORRESPONDÉSCIES EHTRE DIES I GRAUS:

HÍ£3 Aziauts Geográfics Hagnétics
22 deseabre

27 deseabre 0 16 deseabre

- 58 •

- 59

122

121

120

119

6 gener 0 8 deseabre - 60 120 118

11 gener 0 3 deseabre - 61 119 117

IS gener 0 28 noveabre - 60 118 116

21 gener 0 24 noveabre - 63 117 115

23 gener 0 20 noveabre - 64 116 114

26 gener 0 16 noviaare - 65 115 113

29 gener 0 13 noveabre - 66 114 112

31 gener 0 11 noveabre - 67 113 111

3 febrer 0 9 noveabre - 68 112 110

S febrer 0 7 noveabre - 69 111 109

8 febrer 0 5 noveabre - 70 110 108

10 febrer 0 3 noveabre - 71 109 107

13 febrer 0 1 no-ubre - 72 108 106

15 febrer 0 30 oc*.-'bre - 73 107 105

18 febrer 0 28 oct.fre - 74 106 104

20 febrer 0 26 octubre - 75 105 103

22 febrer 0 22 octubre - 76 104 102

24 febrer 0 20 octubre - 77 103 101

26 febrer 0 18 octubre - 78 102 100

28 febrer 0 16 octubre - 79 101 99

1 aar; 0 14 oc ubre - 80 100 98

3 aar; 0 12 octubre - 81 99 97

5 aar; 0 10 octubre - 82 98 96

7 aar; 0 8 octubre - 83 97 95

9 aar; 0 6 octubre - 84 96 94

10 aar; 0 4 octubre - 85 95 93

12 aar; 0 2 octubre - 86 94 92

14 aar; 0 30 se-tabre - 87 93 91

16 aar; 0 28 se>¿abre - 88 92 90
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18 aar; 0 25 seteabre - 89 91 89

20 aarg 0 23 seteabre - 90 • 90 88

22 aarg 0 21 seteabre - 91 89 87

24 aarg 0 19 seteabre - 92 88 86

26 aarg 0 17 seteabre - 93 87 85

28 aarg 0 15 seteabre - 94 86 84

30 aarg 0 13 seteabre - 95 85 83

2 abril 0 11 seteabre - 96 84 82

4 abril 0 9 seteabre - 97 83 81

6 abril 0 7 seteabre - 98 82 80

8 abril 0 5 seteabre - 99 81 79

10 abril 0 3 seteabre -100 80 78

12 abril 0 2 seteabre -101 79 77

14 abril 0 1 seteabre -102 78 76

16 abril 0 30 agost -103 77 75

18 abril 0 28 agost -104 76 74

20 abril 0 26 agost -105 75 73

21 abril 0 24 agost -106 74 72

23 abril 0 22 agost -107 73 71

25 abril 0 20 agost -108 72 70

27 abril 0 18 agost -109 71 69

29 abril 0 16 agost -110 70 68

1 aaig 0 14 agost -111 69 67

3 aaig 0 12 agost -112 68 66

6 aaig 0 10 agost -113 67 65

9 aaig 0 7 agost -114 66 64

11 aaig 0 3 agost -115 65 63

14 aaig 0 30 juliol -116 64 62

18 aaig 0 27 juliol -117 63 61

21 aaig 0 23 juliol -118 62 60

25 aaig 0 20 juliol -119 61 59

31 aaig 0 15 juliol -120 60 58

10 juny 0 10 juliol -121 59 57

21 juny -122 • 58 56
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ADVOCACIONS I CELEBRACIONS:

Sta, Agata:

st, Andreu;

st, Benet;

Sta, Cecilia;

St, Cliaent;

st, CrisMfor;

st, Cugat;
st, Esteve;

Sta Eugénia;
St, Feliu;

St, Fructuós:

st, Hilari;

st. Jauae;

st, Joan:

st, Julii;

st, Lloren;;
Sta, Magdalena:

St, Marcel;

Sta, María;

st, Martí;

St, Miquel;

st, Pau;

st, Pere;

st, Roaá;

st, Sadurní;

st, Salvador;

st, Viceng;
st, Víctor:

5 febrer, del grec Agathós, bo o pedra preciosa,
30 noveabre, del grec Andros, viril o hoae,
12 gener, 1 latí Benedictus, ben anoaenat peí baptisae (11-7),
22 noveabre, del 1 latí Caecilius, potser relatiu al déu Coeculus,
23 noveabre, del grec Klyaenos, faaós o célebre,
10 juliol, grec Chr.istophros, portador de Crist (28-7),
25 juny, De Cucuphate, sant africá s, III, cucufatus; encaputxat,
26 deseabre, del grec Stephanos, coronat de llorer, victoriós,
13 noveabre, noa grec Eugenos, de bon origen (24-7)

2 agost, variant del llatí Félix, felig o fértil,
21 gener, del llatí Fructuosus, fértil o fructífer (23-1),
13 gener, del llatí Hilaris i del grec Hilaria, alegria,
25 juliol, de l'hebreu Yakob, que aarxa a 1‘oabra de Déu,

Ap, 27 deseabre, Bap, 24 juny, hebreu Jo-hanan, Déu és propici
4 gener, noa llatí Iulianus, relatiu a Juli,

10 agost, derivat del llatí Laurus, nascut a Laurentius,
22 juliol, de l'hebreu Higda, torre,
16 gener, del llatí Harcelus, diainutiu de Marcus, aartell,

1 gener, hebreu Rirgaa o de l'egipci Hrya, estiaada d'Aaaó (15-8)
11 noveabre , llatí Hartinus, relatiu a aartell o Hart,
28 seteabre, de l'hebreu Hikha-el, Déu és just, que és coa Déu,
29 juny, del llatí Paulus, petit,
29 juny, en araaeu Kefa, relatiu a pedra,

9 agost, gentilici de Roaanus, de Roaa (29-2),
29 noveabre, aitológic Saturninus, relatiu a Saturn o a Cronos,
22 narg, noa que fa referéncia a Crist (13-3),
22 gener, del llatí Vicentius, guanyador,
28 juliol, en llatí guanyador (8-5),

Les fitxes resultants del treball de caap están agrupades en els capítols III,2, i

III,3, I les conclusión* d'aquestes, en el III,4,
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III. 1. ALGUNES REFERANCIES ANTERIORS AL ROMÁNIC.
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III.1.1. LA PEDRA PLANA DE LA LLUNA PLENA.

Situació: D'Agramunt a Balaguer ens trobem amb el poblé de

Montgai; d’aquest surt una carretera cap a Cubelles. En el Km 3'5

prenem pista a 1'esquerra, que seguim durant uns 400 m. fins a

arribar a les ruñes d'una antiga torre-masia. A peu des de la
torre es troba la roca plana.

La més gran de les dues pedres té, a més deis

clotets, quatre creus de forma i mida díverses,
un tau, un rectangle i unes lletres. La creu més

gran, llatlna, amb peu horitzontal, té 30 cm. de

llargada i 2 cm. de fons. No sabem sí foren fetes

per l'esglésía per santificar el lloc o formen

part del cuite, ja que la creu és un símbol no

exclusiu del cristíanísme (...) Les dues pedres

planes, una a continuado de l'altra, separades per

2,30 m. són dues afloracions d'una mateixa veta,

orientades en sentit longitudinal a 100’ mentre

que la creu principal bo és a 90’.
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Les mides sán, per la pedra més gran, 5,10 m. de
llargada per 3 m. d'amplada máxima, i per la
segona 5 m. de llargada per 1,80 m. també

d'amplada máxima.
El treball de totes dues és diferent. La gran és
treballada amb clotets, creus i lletres i la segona
té com a elements básics una cavitat rectangular,
de 40x50 cm. i 30 cm. de fons, un clotet, un

receptor i un desguás. (3)
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II 1.1.2. LA NECRÓPOLIS DEL COLL DEL MORO.

La necrópolis de les Karíes forma part de les

necrópolis del Coll del Moro íntegrades per tres
árees d'enterrament: Calars, Tauler i les Maries,

estudíades a partir del 1953 per S. Vílaseca i
durant la primera part de la década deis setanta

per K. Bergés i M. Ferrer. L'any 1984 es

reprengueren els treballs a l'área de les Karíes
sota la dírecció de M.D. Molas, 1V. Rafael i F. Pulg
com a complement a les excavacions del poblat.
A la zona excavada, que ocupa una superficie de
100 m. quadrats, es documentaren cinc tombes,
totes elles saquejades amb anteriorítat ais
treballs del 1984 (...)

Les cinc tombes excavades en la campanya del 1984
se sitúen cronológlcament en la segona meitat del

segle VII a. J.C., amb possíbles perduraclons a

inícís del segle VI a. J.C. Destaquen la

contemporanei'tat de les grans tombes tumulars de

planta circular i cista excéntrica de grans lloses
1 les tombes tumuliformes de planta quadrada.
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El marc que defíneix les tombes excavades és el
moment final de la cultura hallstáttíca, moment en

qué es donen els príners contactes amb el món
colonial feno-púnic. Aquests contactes es

manifesten amb la preséncía d'elements de cultura
material ímportants que suposen la incorporado
del torn i del ferro a l'área (...)

Les característíques formáis de les tombes MI i M4
fan que aqüestes siguin les úníques possibles
d'ésser oríentades. L'eix de la cista presenta una

direcció est-oest, amb el frontal a 1 'oest. Aquesta
orlentació -l'entrada del món deis morts vers el

ponent solar- és el reflex de l’exísténcia, d'una
idea que creu en el lligam entre el cuite solar i
el món del més enllá, idea ámplíament difosa des
de Mesopotámía, Egipte i l'Egeu, fins al món

megalític occidental. (4)
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II 1.1.3. ELS PRIMERS PAGESOS DEL PLA

En una de les sepultures excavades, l'equip d'Imma
Guitart ha trobat l'esquelet d'un home que devía
teñir una edat aproximada de 20 o 25 anys coa a

máxim, que no arríbava d'algada a 1,60 m. -cosa

que avuí considerem una talla baixa-, i que havia
estat enterrat a 1,60 m. de fondáría en una

posició que no sorprén gens els arqueólegs pero

que per a la gent de les acaballes del segle XX

que tinguín encara capacitat de sorpresa ha de
resultar una cosa ben xocant: i és que el eos fou
enterrat estés a térra, de panxa enlaire, pero amb
les carnes doblegades. Tots els altres esquelets es

trobaven també amb les carnes flectides. I una

altra curiositat: tots els cossos esta ven sebollits

en una posició determinada. Avui día en terrea els

aorts de qualsevol manera, pero fa cinc mil anys

s'hi miraven més: el cap era orientat al NE -és a

dir: aproxímadament a Sol Ixent-, i els peus, per

tant, al SV.
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La raó de sebollir els cossos amb les caaes

doblegades pot atríbuir-se a la necessitat de

guanyar espai, sí és que na hí ha una altra

explícacíó diferent. Pero la d'ésser enterráis amb
el cap vers l'aríent traba el fenomen en les

relígíons que han considerat el sol coa a objecte
de venerado i el lloc d'eíxida del sol coa una

posícíó especialaent respectada. No cal anar gaíre

lluny per coaprovar-bo. Totes les fínestres deis
absís de les eraítes roaáníques que oaplen les
terres catalanes són oríentades vers el Sol Ixent,

conservant així una creenga que provenía de les

relígíons anteriors a la judeocristíana. (5)
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II 1.1.4. EL SEPULCRE MEGALfT IC DE LA ROCA D'ES TONI.

Situado i localització:

Aquest dolmen es troba en el terme munídpal de
Sant Genis de Vilassar, al Maresme, en un coll

domlnant tant per la part de marina com per

l'ínterior, o siguí el que anomenem Vallés Oriental
i a 420 metres sobre el nivell del mar. Les seves

coordenades al full 393 de Mataró de l'I.G.C. són

41* 32' 0" de longitud Est i 6‘ 1' 50" de latitud
Nord.

El terreny geológíc está format per granits amb la

típica vegetado de pínars i garrigues. S'bi arriba
sortínt de Sant Genis en dírecció a Céllecs, prop

del mas de Can Boquet, i és a peu de camí,
factor que ha contribuit que el monument es trobi
en condícíons pac satisfactóries (...)

Decrlpdó:
a) Típus de sepulcre: es tractaria del que

anomenem petíta galería catalana, amb cambra

quadrangular 1 corredor de lloses totes elles
fetes amb el típus de pedra local o siguí granlt.

244



J .MATA . El •irr» tr*o 1 imrri • dm l''oritni»ci6 <mr% »1 t^pl* románic

Dimensíons:

Longitud máxima: 2,75 m.

Cambra: 1,40 m.

Corredor: 1,35 m.

Ampiada máxima a la cambra: 1,36 m.

Algária máxima de les lloses: 1,10 m.

Ampiada máxima de les lloses: 1,90 m.

Gruix máxím de les lloses: 0,50 m.

Llosa de coberta: 2,98x1,50x0,70 m.

b) Orientado: és de 52* NE

c) El fons: les lloses de la cambra i també les

del corredor es trobaven clavades al térra natural

i no a la roca mare com és bastant freqüent en

aquests sepulcres.
d) La cambra: té una forma quadrangular i está
construida per tres lloses, dues de laterals i una

de capgalera; la llosa lateral dreta posseeíx una

petita inclínacíó vers l'lnterior de la cambra; en

canvi les restants están en sentit vertical.

e) La coberta: está formada per una gran llosa de
forma triangular que cobreix tota la cambra i s'bí
estintola a sobre. Actualment es traba un xic

deteriorada peí fet que s'bi ban practicat diversos
íntents de trencament per utílitzar la pedra a fi
de fer marges per ais conreus o noves

cons truccions.

f) El corredor: només en resta una llosa que

segueix en línia recta la de la cambra; el costat

dret del corredor está totalment arrasat; creiem,

pero, que la seva longitud actual no sería la real

i podría continuar almenys amb una llosa més.
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g) El túmul: com ja bem dlt abans, práctícament és
ínexístent, amb el fet agreujant que just arran de
la llosa de cappalera bi passa el camí. La part on

és més patent seria la banda de l'esquerra, on

bi ba una paret de marge; a la dreta també podem
dír que ba desaparegut perqué és part d'un camp

de conreu.

Consíderacíons fináis:

Tal com bem esmentat, es tracta d'una petita

galería catalana; aqüestes poden ser de dos típus:
altes, amb gran diferéncía d 'algáría entre la
cambra i el corredor. Són bastant nombroses a

Catalunya i representen un tipus de sepulcre
característíc que s’estén des del Pírineu oriental

baixant per les serralades lítorals (Gavarres,
Maresme) per una banda i per les serralades
interiors (Finestres, Guílleríes i altiplans del
Moianés) límitant fins a la valí del Llobregat, o

siguí que ocuparíen el que anamenem la Catalunya
Vella, sempre, pero, seguínt les carenes i evitant
les valls.

Cronológícament aquests sepulcres se sitúen en

época calcolítica (2500-2100 a. J.C.), que es

relacionarien amb el neolític antic de Veraza,

encara que com ja és sabut aquests tipus de
monuments tenen una perdurado continuada fins a

época protobistóríca i s'bi traben molt sovint

restes de cerámiques pertanyents al branze final
i fins i tot ibériques. (6)
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II 1.1.5. ELS DóLMEHS DE COMES LLOBES DE PILS I DE SOLAR D'EI

GIBERT (orientado S-N).

El dolmen de Comes Llobes de Pils:

Aquest dolmen es traba al terme municipal de
Rabos d'Empordá (Alt Empardé, Girona), situat a

les anomenades Comes Llobes prop del mas de Pils,
en un lloc prominent que domina la valí a 300 m.

aproximadament S.N.K.
Les seves coordenades sobre el full 220 -Agullana-
de l'I.G.C. serien: 6* 44' 14" de longitud Est,
42*26' 5" de latitud Nord.

Está bastit sobre un petít replá, situat a uns 25
metres del cím de la muntanya, davant d'una paret
de pissarra fosca que 1 'emmascara totalment fíns

que s'hi está molt a prop.

El terreny geológic el constitueixen pissarres

fosques, molt degradades, amb áfloraments de quars

blanc. La vegetado es redueix a una classe

d'arbustos, anomenats garollar a la zona.
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S'hi pot arribar des de Rabos, Espolia i
Vilamaníscle. Pero deis tres camíns, el més

practicable amb cotxe és el que porta al monestír
de Sant Quitze des de Vilamaníscle. Una vegada
arrlbats al monestir, es continua pujant peí camí
fíns al Coll de Platja 1 des d'allí balxarem en

direccíó al mas de Plls fins que siguem al fons de
la valí. Deixarem el cotxe al costat de l'últim

tossal, a la dreta del camí, abans de la plana on

hi ha el mas de Plls. Des d’allí pujarem muntanya
amunt durant uns 15' fins a trobar el dolmen. Des

de Vilamaníscle, en cotxe, hi deu haver uns 45'

aproximadament de camí (...)

Descripció:
a) Típus de sepulcre: Es tractaria d'un tipus de

sepulcre de corredor, amb el passadís fet de paret
seca. Les lloses són totes de pissarra 1 també les

pedres o llosetes del corredor.
Dimensíons:

Longitud máxima: 3,85 m. Cambra: 1,65 m. Corredor:

2,20 m.

Ampiada máxima: 1,15 m. a la cambra.

Algáría máxima de les lloses: 1 m.

Gruíx máxím de les lloses: 30 cm.

Llosa de coberta: 2,18x1,75x0,30 m. Fes: 2,8 Tm.

Algáría máxima conservada del corredor: 55 cm.

Algária máxima conservada del túmul: 75 cm.

b) Oríentacló: L'entrada de la cambra, en la línia

de la secció de dibuix C/C', és a 210* SO... (7)
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Coll de Bañuls
57

Puig Forca
Coll V
378

Mapa de situado deis dos dólmens estudiáis, respecte a l’Alt Empordá, i dins la seva zona concreta. Observeu la seva proximitad.
Solar d’en Gibert. 2: Comes Llobes.

FRANCA
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El dolmen del solar d'en Gibert:

Es traba també al terme municipal de Rabos
d'Empordá (Alt Empardé, Girana), a la Serra de
Gibert, en una fondalada a 800 m. en línía recta a

l'Oest del Cali de Platja. Domina la valí que

suaument s'obre davant seu, entre les muntanyes. Al
fons, en dies clars es pot veure la badía de Roses
i la línia del mar. Está situat a uns 360 m. sobre

el nívell del mar. Les seves coordenades sobre el

full 220 -Agullana- de l'I.G.C. serien: 6* 43' 34"

longitud Est, 42* 25' 32" latitud Nord.
Está construít en un penden t suau, a pocs metres
d'una alta paret rocosa, de pissarra, que forma la
cresta de la muntanya i constltueix la partió
entre els termes de Rabos i d'Espolia.
El terreny está forma t per pissarres fosques. La

paret de roca que hi ba darrera el dolmen, a pocs

metres, podría ésser la pedrera d 'on varen

aconseguir les 1 loses per construir-lo. La

vegetado la formen arbustos -garrollar- i berbes

que ens recorden la míl.lenárla utilitzacíó de la
zona com a pasturatges. De fet, és molt probable

que aqüestes serres es coneguessín, encara a

princlpís de segle, com a Devesa d'en Torrentí...)
S'bi pot arribar seguínt el matelx camí que ens

dula al dolmen de Comes Llobes, per Vilamaníscle

passant peí monestír de Sant Quirze 1 pujant fíns
al Coll de Platja. Allí es deixa el cotxe, en

aquesta ocasló, 1 es continua per un camí a redós
de la muntanya, cap a l'oest durant uns 20 mlnuts.

Aíxí arribem en aquesta cresta rocosa de la serra

sota la qual bi ba el nostre dolmen (...)
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Descripció:
a) Tipus de sepulcre. Es tractaría d'un sepulcre

gran de corredor, fet de parets de pedra seca. Les
lloses són totes de píssarra i les pedres deis
murs també, básicament.

Dimensíons:

Longitud máxima: 6,80 m. Cambra: 2 m. Corredor:
4,80 m.

Ampiada máxima: 1,25 m. a la cambra.

Algária máxima de les lloses: 1,82 m.

Ampiada máxima de les lloses: 1,34 m.

Gruix máxím de les lloses: 35 cm.

Llosa de coberta: 2,87x2x0,68 m. Fes: 8,7 Tm.

Algária máxima conservada del corredor: 1 m.

Algária máxima conservada del túmul: 1,25 m.

b) Orientado. L'entrada de la cambra en la línia

de la secció de díbuix C-C• és a 175* SE(...). (8)
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El dolmen de Solar d’en Gibert abans de comentar l’excavació. Observeu que el corredor era completament invisible.

Vista general del dolmen de Solar d’en Gibert, després de El corredor del dolmen de Solar d’en Gibert, vist des de
l’excavació. El llarg corredor ha quedat completament al deseo- damunt de la coberta.
bert.
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II 1.1.6. EL SAHTUARI LUÍ I-SOLAR DE LA POLA.

La font i la balma de la Pola és situada a la Serra de

l'Obac, a l'oest de St. Llorenq: del Munt, en la serralada pre¬

litoral catalana, a 41* 39' latitud í., i 5* 39' 17" longitud E., en

una aleada sobre el nivell del mar de 860 m. La paret de la balma
té una direcció Í-S, descendint en direcció E-0 per una canal
d'alzinars. Consta de dues roques verticals separades per una

diáclasi que s'estreny en arribar al fons, en una escletxa de 2 m.

i mig d'alqada i mig metre de fondária.

Seguínt per l'oest agafarem la canal que ens

peraetrá, revoltant, arribar a la part superior.
Baixant uns esglaons ens podrem acostar a

l'espadat, on hi ha sis escaixos fets arran de la

paret que es relacionen amb sis més de la

d'enfront, aquests molt erosionáis. Tenen entre

35x35 cm. i 20x20 ca., dimensions máximes i

mínímes.

Segurament servíen de suport a bigues que

sostenien una coberta que allargava la part
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ajuntada superior de la diáclasí. Devia teñir la
inclinado cap a 1'entrada, ja que aíxí s'observen
els sots des de la roca esquerra. Mirant des d'aquí
dalt, en el replá d'aquesta es distingeíxen set
forats fets en la seva períféria, quatre de rodons
i tres de rectangulars, números 2, 3, 4, 5 i 1, 6,
7. Varíen entre 17x13,5 cm. i 12x12 cm. i tenen

uns 13 cm. de profunditat.
Desfent el camí i pujant peí pendent xaragall que

forma la diáclasí, aconseguirem un replá sota
1'entrada de la cova, des d'on podrem advertir, en

les dues parets, a cada metre i míg unes cavitats
de 15x15 cm., que es corresponen a banda i banda:
a, b, c, d, e.

Creiem que es feren per encaixar-hi cabírons
travessers que suportaven un pis boritzontal que

anava des del peu de la cova al replá de la roca

esquerra.

L 'alfada des de la coberta superior a la

plataforma és de set metres i fíns al peu del
monólit de setze; la dístáncia entre la vertical de

la paret extrema de la coberta i la paret interna
frontal a 1'entrada de la cava és de vuit

metres (...)

Si posem jalons vertícals en els centres deis
forants nS 1 i 2, i observem les ombres que

produeixen quan el Sol passa peí meridíá, podrem
constatar que la del jaló 2 se sobreposa a la de
l'l, la qual cosa ens indica que la seva alineació
és exactament N-S.

Des d'aquest lloc, la posta del Sol al solstíci
d'bívern es produeix per darrere Montserrat, prop
de 1'ermita de St. Joan, a uns 900 m. d'algária i
13 quilómetres de distáncia. Alineant els forats 1
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i 5, els de majar separado entre tots set, podrem
veure al moment de l'ocás que el dísc solar queda
tangent al cantó dret de la línia visual deis

país. (...)
El diámetre aparent d'aquest és de 32'. Dones bé,

suposant que aquests minuts són els de

despla<pament des quan es féu 1 'alineado 1 i 5
fíns a la posícíó actual, aquest recorregut ens

permetrá de teñir una idea del temps passat.
Recordem que són 1,16' per segle, valor en qué
dísminueix l'angle deis punts solsticíals amb la
línia E-0 a causa de la variado de l'obliqüitat de

1'eclíptica; per 32' ens donen 2.750 anys

transcorreguts des de llavors, xifra que podem
considerar mínima ja que la desviado devia ser

majar en estar el Sol completament invisible
darrera els pals(...)
Sobre el plánol, 1'alineado deis forats 1 i 5 ens

dona un angle d'uns 32' amb la línia E-0; la visual

marcada del costat esquerre del forat 2 i el cantó
dret del forat 4 donen també amb la línia

equinoccial un angle de 25'; i la part esquerra del
forat 7 amb tres quarts del forat 6 tenen un angle
de 399 respecte a aquella línia. Aquests dos últims
valors corresponen a les posidons interna i

externa de la Lluna a l'estiu respecte al solstid
d'hivern (...)

Segurament el forat n9 6 va ser rectificat per

ajustar-lo al dit valor de 399. Recordem que tal
posicló solamen t es podía comprovar una vegada
cada 18,61 anys.

L'alineado deis costats drets deis clots 3 14

marca la línia equinoccial amb una diferéncla de

2'. (9)
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A la Pola es donen les condicions simbóliques óptimes per a

desenvolupar el sentiment religiós primitiu, és a dir, una relacló
directa amb la naturalesa:

(...) indret boscós, dominant, allunyat, juntes la
balma i la font, i, cosa que creiem determinant,
trobar-se units el símbol de la fecundítat,

representat peí monólit, i el de la maternitat,

fígurat per la cova; tot incrementat per

l'orientacló d'aquesta, que 11 donava un altre
simbolisme en la penetrado al seu interior de la
claror del Sol a l'bivern, promesa de creado i
naíxement per la llum.
Pensem que primerament en aquest conjunt de la
Pola es practicava un cuite a la Mare Terra pels

agricultors matriarcals que des de la plana bl

pujaven en romiatge, i que posteriorment derivá a

un cuite astral del Pare-Cel, propi de les
socíetats patríarcals, com succeí en tants d'altres
santuarís de les cívilizacíons clássiques.
Amb la construccló de la coberta superior i del

pis inferior aconseguiren un recorregut més amplí
de l'ombra, i per tant un gnomon, més precís per a

determinar la durada de 1 'any i de les estacions.
Indicaren els set astres móbils de 1 'esfera celest

amb les set cavítats i, a la vegada, amb la seva

alineado marcaren el meridiá, el solstici d'bívern

i les posicíons extremes de la Lluna a l'estiu. Tot
aixó els permetia d 'articular un calendad luní-
solar i de fixar les festes rítuals. (10)

7-2 = 32’

6-2 = 39*

5-4 = 25*
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II1.1.7. STONEHENGE

En l'hemisferi nord el Sol surt peí punt más septentrional en

el solstici d'estiu, i peí més meridional en el salstici d'hivern. A

Stonehenge, l'interval entre el solstici d'estiu i el d'hivern és

d'aprox. 80*. La Lluna té una oscil.lacio entre 60* i 100*.
L'oscil.lacio del Sol és produida per la inclinado de l'eix de
rotació: 66* any 2000 a. J.C. L'oscil.lacio de la Lluna és produida

per la inclinado entre l'eix de rotado i el pía de l'órbita, que

varia entre els 61* i els 71*.

Períodes constmctius aprox.: 2.000 al 1.500 a. J.C.

Període I (aprox. 1.900 a. J.C.):

Les seves estructures més primitives són la gran síquia
circular amb dos marges; l'exterior de 116 m. de diámetre,

2,5 d'amplada i 0,6 d'a^ada; i l'interior de 98 m. de

diámetre, 6 d'amplada i 1,80 d'aleada. L'entrada orientada N-0

té 11 m. d'amplada amb quatre forats petits, que suposadament
sostenien postes de fusta. A uns 30 m. de l'entrada hi ha la
Pedra Taló de 6x2,5x2,2 m., circumdada a 4 m. de la seva base
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per una síquia que li dona una especial significació. Per dins
del marge intern hi ha un anell de 56 forats anomenats

d'Aubrey, que formen un cercle d'uns 88 m.

El tot és orientat de tal forma, que una persona dreta en el
centre del cercle, i mirant cap a l'entrada, veuria sortir el
Sol al solstici d'estiu.

Període II (aprox. 1.800-1.700 a. J.C.):

Es distingeix per la construcció d'un cercle doble d'aprox.
82 pedres blaves concéntriques, en el centre del cercle.

S'amplia l'entrada -Avinguda- a 12 m., vorejada amb marges

que disten uns 14 m. entre ells.

Període III <aprox. 1-6QQ

Substitució de l'anell del II període, per 81 pedres sarsen

similars a la del Taló, en disposició circular unes i de
ferradura les altres, en el centre del gran espai circular.
Desbast de 20 pedres blaves, que es col.loquen en forma oval
dins la ferradura de sarsens.

Excavació deis forats Y i Z que se suposa destinats a

aixecar les 60 pedres blaves restants.
Col.locació de les quatre Pedres Estació en l'anell de forats

d'Aubrey. També s'hi afegí un cercle de pedres blaves entre
la ferradura i el cercle de sarsens.
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Orientacions astronóaiques:

L'eix principal de Stonehenge és orientat a la sortida del
Sol en el solstici d'estiu (azimut 50‘), des del centre del gran

cercle a la Pedra Taló, assenyalant el dia más llarg de l'any.

Les quatre Pedres Estació numerades com 91, 92, 93 i 94,
situades en els forats d'Aubrey, formen un rectangle perpendicular
a l'eix solsticial anterior. Els costats curts del rectangle són

paral.lels a aquest eix principal i per tant orientats amb ell;
mentre que els costats llargs són perpendiculars a aquest eix,

assenyalant la sortida més meridional de la Lluna en el seu cicle
de 18,61 anys, així com la posta més septentrional d'aquesta.

Aquesta propietat tan sois és válida per un

rectangle si és construi't en la latitud de

Stonehenge. Si Stonehenge hagués estat construi't
una desena de mílles més al nord o més al sud,

s'hauia perdut aquesta propietat dual.
(11)

El fet que els cantons llargs del rectangle assenyalin el

punt més meridional de la sortida de la Lluna, significa que

havien de conéixer el cicle lunar de 18,61 anys; i aixó representa
una detinguda observado de la Lluna durant períodes de temps

llarg, per poder obtenir una informado exacta i interrelacionada.

En el 1964 el Dr. Hawklns assenyala que la finalitat primera
de Stonehenge podria haver estat la determinado d'eclipsis solars
i lunars, relacionant els 56 forats d'Aubrey amb el cicle de nodes
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lunars de 18,61 anys. Els nodes lunars tenen un paper molt crític
a l'hora de predir un eclipsi, perqué si la Lluna no és a prop de
N o N' no hi ha possibilitat que aquest es produeixi, a causa de
la inclinació de l'órbita lunar respecte a la solar. Ara bé, la
Lluna passa pels seus nodes un cop al mes; si quan és situada a N,
el Sol es troba a +-15* d'aquest, es produirá un eclipsi solar;

pero si el Sol está situat a +-10* de N', aleshores hi haurá un

eclipsi lunar. Quan la Lluna está a N' la situació és a l'inrevés:
hi ha un eclipsi solar si el Sol está a +-15* de N\ i un eclipsi
lunar si está a +-10* de N.

Hawkins observa que una pedra indicadora moguda
al llarg del cercle de 56 forats d'Aubrey a raó de
tres forats per any, completa una revolució del
cítat cercle en 18,61 anys. (12)

Per a poder predir un eclipsi hem de conéixer les condicions

següents:

1- La posició del Sol en la seva órbita en tot moment.
2- La posició de la Lluna, i
3- On estarán N i N* amb respecte a l'órbita salar.
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La meva opínió és que el cercle d'Aubrey
representa l'eclíptíca. La situado mostrada en la
figura correspon al moment de lluna plena. El
primer punt Aries el col.loquem arbitráriament en
el forat 14. S és la posició del Sol, l'angle <9 és
la long. solar, M és la projeccíó de la lluna sobre
l'eclíptíca, N és el node ascendent de l'órbita
lunar, N' és el nade descendent i el centre C és la

posició de 1'observador. A mesura que passa el
temps, els punts S, M, N i N' es mouen en els
sentíts indícats en dibuíx. S completa un cercle
en un any. M es mou més rápidament, completant el
cercle en un mes lunar. Una rotado de la línia

deis nodos es completa en 18,61 anys(...)

• «heelstone»

• • • •

A 12 3 4

I
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Les prescripcions per a moure els indicadors són
les següents:
1- moure S en sentit contrari a les agulles del

rellotge dos forats cada 13 dies.
2- moure M en sentit contrari a les agulles del

rellotge dos forats cada día.
3- moure N i N' en sentit de les agulles del

rellotge tres forats cada any. (13)

És de suposar que els constructors coneixien el número de
dies aproximáis per any, el número de dies del mes lunar i el

període de regressió deis nodes. Aquest últim es troba mitjan^ant
l'observació de 1'azimut amb qué la lluna s'aixeca sobre l'horitzó.
El procediment corréete per determinar el mínim azimut és establir
unes direccions visuals cap a l'est de la direcció més

septentrional Al, 2, 3, i 4.

Suposem que es coneix una configuracíó inicialment
correcta de S, M i N. Les prescripcions ens

permeten predir les posicions de S, M i N i

preveure aíxí futurs esdeveniments; pero tan sois

per espais de temps curk, ja que les ímprecisíons
en les nostres prescripcions faran que els
indicadors es díferencii'n cada cop més de les

posicions reais de la lluna, el sol i el node
ascendent. L'índicador lunar será el primer a

desviar-se seriosament: les prescripcions donen un

període orbital de 28 dies en lloc de 27,32. Pero
el que podem fer és corregir 1 'indicador lunar M
dues vegades per mes, alineant simplement M en

oposicíó a S en el moment de la lluna plena i
col.locant-lo de forma coincident amb S en la
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lluna nova. Les prescripcions donen per a S un

període orbital de 364 dies, valor sufícientment

próxim al període real, ja que és possible corregir
la posíció de S quatre cops l'any a partir de les
observacions portades a terwe mitjan^ant les
alineacions corresponents al solstici d'estiu, al
solsticí d'hivern i ais equinoccis, alineacions que

están establertes amb gran precisió a Stonehenge.
(14)
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Sol ¿Sti

Liuna hivern septentrional
..una hivern aendior

jna hivern seotwtrional
una eí&u seotentr

'soi er.iu
*—c>

L"iurtá astiflt sandio

luna hivern sendional LJüál «stw- nendional

Sol hivern

a hivern saotentriona

A- sortida Sol solstici estiu 1-

8- postar.Sol solstici estiu 2-
C- sortida Sol solstici hivern 3-

0- posta Sol solstici hivern 4-
segons al Or 6erald 6. Haakins

sortida Liuna hivern 5- sortida Liuna hivern (mitat

posta Liuna hivern cicle de nodos-S anys)
sortida liuna estiu 6- posta Liuna hivern

posta Liuna estiu 7- sortida Liuna estiu

fpfifinpi i final 8- posta Liuna estiu

cicle de nodos- 18,68

anys)
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sortida posta

segons el Dr, Gerald G, Haakins -Stonehenge Decoded- 1965
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