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SUDOKU

Nivell mitjà

EL TEMPS
Espai patrocinat per:

16

Temperatura
mínima
Temperatura
màxima

º

6º

Estat del cel:
De matinada estarà cobert al vessant nord del
Pirineu, mentre que a la
resta del país estarà entre
mig i molt ennuvolat per
núvols alts. Al llarg del
matí la nuvolositat minvarà ins deixar el cel mig
ennuvolat, amb núvols
més freqüents a la meitat
nord del país.

‘TEMPUS FUGIT’
CEDIDES

Sota aquestes
línies, les portades dels dos
calendaris. A peu
de pàgina, una
imatge per a la
història, la de les
‘trementinaires’
Dolors Pla i Mercè Parramon.

L’any nou porta calendaris:
dels Pagesos i del Ermitaño
El primer és la publicació més antiga editada en català
primera edició, amb un gravat d’una
família al voltant del foc, mentre els
Després de la bona acollida de l’exemseus membres llegeixen el calendari,
plar extraordinari, editat amb motiu
la signava Celestí Sadurní, el princidel 150è aniversari, el Calendari dels
pal xilògraf català del segle XIX; i en
Pagesos torna amb continguts renoel seu interior incloïa xilograies de Jovats. L’edició del 2012 inclou un calensep Noguera, dissenyades a partir de
dari de fruites de temporada, una crodibuixos de Ramon Puiggarí.
nologia que explica i aconsella mes a
En el decurs dels anys, el Calendames la fruita que es produeix dins del
ri es va anar adaptant
territori més proper al
a les noves situacions
consumidor, de maEn la seva 151a edició,
polítiques, ideològinera estacional i sendel ‘Calendari dels Pageques i socials que es
se forçar el cultiu amb
presentaven. En plena
cap mitjà que no sigui
sos’ se’n fa un tiratge de
guerra civil i a causa
natural: taronges na75.000 exemplars
de l’estat revolucionavel el mes de gener, ciri i anticlerical que vireres a inals d’abril,
via el país, l’edició del 1936 va haver de
albercocs al juny o pomes al setembre
canviar el santoral per una llarga llissón algunes de les recomanacions del
ta de consells per a la pagesia.
calendari en la seva 151a edició.
Entre els anys 1941 i 1975, arran de
La publicació recull, també, les hala prohibició que la dictadura franbituals informacions sobre pràctiques
quista imposà a l’ús de la llengua caagrícoles, ires, festes majors, mercats
talana, es castellanitza la capçalera i
d’arreu de Catalunya, prediccions
els continguts i passa a dir-se Calenmeteorològiques, dites populars tradario de los Payeses. Amb la democràdicionals i un santoral. A banda dels
cia i la represa de la vida social en cacontinguts agrícoles, també incorpotalà, l’edició de 1976 tornà a titular-se
ra articles d’interès general, com inen català, i així es manté ins ara.
formacions de tipus etnològic, folklòric i d’esdeveniments remarcables per
a l’any en qüestió, entre altres.
‘Calendario del Ermitaño de los Pirineos’
Aquest és un almanac religiós, astronòmic i literari creat l’any 1875 per
Fent història: 151 anys
Antoni M. Morera. Estanislau Tomàs i
La història del Calendari dels Pagesos
Morera el va heretar de la mà del seu
ve de lluny. Fou l’any 1861 quan sortia
avi i l’edita ara amb la col·laboració
a la llum –en una petita impremta ubidel seus ills. Aquest 2012, i amb una
cada al carrer Palma de santa Cateritirada de 42.000 exemplars, el Calenna, al barri de Ciutat Vella, a Barcelodario del Ermitaño de los Pirineos puna– el primer exemplar. La publicació
blica una relació dels topònims que
recollia els costums i les tradicions
van canviar de nom amb l’esclat de la
agrícoles i ramaderes del camp cataGuerra Civil espanyola.
là. La portada d’aquesta llegendària
A.G.

Judici de l’any i ‘trementinaires’
Com és habitual el Calendari publica el Judici de l’any, un dels pilars de la publicació, que
recull un resum dels temes més destacats de
l’any anterior i que, enguany i com a novetat,
l’escriptora Marta Ibáñez el presenta escrit
en rima poètica, de manera que els versos lliguen sonorament els uns amb els altres.
D’altra banda, Joan Tomàs aporta un article sobre les principals causes de les crisis
alimentàries, motivades per l’augment exagerat del preu dels aliments a nivell mundial.
També l’escriptor i expert en cultura popular,
Amadeu Carbó, fa una relexió sobre les trementinaires de la Vall de la Vansa i Tuixén,
dones que anaven pel món –com la Dolors Pla
i Mercè Parramon, a la foto– a posar a la venda ambulant herbes remeieres, bolets, olis de
ginebre, d’avet i ins i tot tabac arribat de contraban d’Andorra. A més detalla un llistat de
resines i plantes que solien dur i el seu ús curatiu. Un seguit de consells, tot s’ha de dir, que
no seria pas recomanable que es perdessin.

