El mensari de
la catedral de
Tarragona
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LA MESURA DEL TEMPS AL NOSTRE TERRITORI
Al llarg de la història, la mesura del temps al nostre territori ha estat diversa. El primer
sistema per mesurar el temps que coneixem és el còmput dels cònsols romans, que
arribà fins, aproximadament, l’any 500 dC. En l’època visigòtica (s. VI a s. VIII), s’utilitzà el
referent dels reis visigots i, a partir de la conquesta franca (s. VIII a s. XII), es comptaren els
anys de regnat dels reis francs. El 1180 el Concili de Tarragona, amb aprovació reial, va
ordenar que a Catalunya els documents fossin datats en funció dels anys de l’Encarnació,
a l’estil florentí. Aquest sistema consistia a comptar els anys a partir del 25 de març, és
a dir, 2 mesos i 24 dies més tard que el nostre cap d’any. Aquest còmput s’estengué a
Mallorca i al País Valencià després de llur conquesta, i passà també als països mediterranis
conquerits més endavant. Per decret del 16 de desembre de 1350, aquesta cronologia
fou abandonada al Principat de Catalunya i a Aragó. Al País Valencià perdurà fins al 1358,
quan el rei Pere el Cerimoniós decretà l’ús general del còmput de la Nativitat; és a dir, l’any
començava el 25 de desembre anterior. Això va durar fins al 1582, en què el papa Gregori
XIII instaurà el calendari gregorià i establí l’inici el primer dia de gener.

EL MENSARI DE LA CATEDRAL
DE TARRAGONA
Localització al segon pilar de la
galeria nord-oest del claustre
de la catedral de Tarragona.
A la pàgina anterior:
Capitells i cimaci on hi ha
esculpit el mensari, al claustre
de la catedral de Tarragona.
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LA REPRESENTACIÓ
DEL TEMPS A L’EDAT
MITJANA
Poques coses han
preocupat tant l’ésser
humà al llarg de la història
com la necessitat de
mesurar el temps i conèixer
el decurs de les hores, dies,
mesos i anys. L’observació de
fenòmens astronòmics el va
portar a racionalitzar la natura
marcant els seus ritmes vitals,
i el que és més important: les
pautes per controlar la producció
de conreus, vinculants amb el
clima i l’agricultura.

EL MENSARI DE LA CATEDRAL
DE TARRAGONA
Detall del capitell i del cimaci
del mensari.
A la pàgina dreta:
Claustre i cimbori de la
catedral de Tarragona.
Representació de calendaris
agrícoles medievals,
complets, a la Península:
Panteó Reial de Sant Isidor de
Lleó, intradós d’un dels arcs
(ca. 1100): medallons amb el
calendari agrícola.
Monestir de Santa Maria de
Ripoll, Girona, cara interna
dels brancals de la portada
occidental (mitjan segle XII):
calendari.
Església de Sant Bartomeu de
Campisábalos (Guadalajara),
capella de Sant Galindo, a la
paret lateral exterior (s. XII).
Parroquial de Beleña de Sorbe,
Guadalajara, arquivolta de la
portada meridional (últim terç
de segle XII): calendari.
Cripta nord de la Catedral de
Roda d’Isàvena (Osca), pintures
a l’intradós de l’arc (s. XII).

76

CULTURA I PAISATGE

Els autors medievals van prendre
de model els calendaris agrícoles
romans, que ja empraven, per a
la representació dels mesos i de
les estacions de l’any, al·legories
basades en tasques agrícoles, les quals es van difondre
en programes decoratius de pintures i mosaics. El
model va continuar en l’edat mitjana a tot Europa,
però el record de les representacions clàssiques
s’apreciarà en els atributs, indumentària i actituds
d’algunes figures.
La presència d’aquell model avui és encara ben
visible en portalades del nord de França, en conjunts
italians, lleonesos o galaics, mentre que, entre els
cicles més propers, hem de tenir en compte la
portalada de Santa Maria de Ripoll o el tapís de la
creació de Girona, que mantenen algunes diferències
respecte del tarragoní.
EL MENSARI DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
La decoració escultòrica del claustre tarragoní
constitueix un dels grups més notables de l’art
figuratiu dels segles XII-XIII a Catalunya per la
riquesa del seu programa iconogràfic, especialment
significatiu dins els corrents vinculats amb l’art del
1200.
Totes les columnes, capitells i impostes són de
marbre blanc i mostren una interessant varietat de
temes decoratius, des de simples palmetes a d’altres
d’inspiració clàssica, dibuixos geomètrics, monstres,
animals fantàstics i composicions historiades
d’escenes bíbliques i llegendàries.

L’ornamentació figurativa no es limita, com és
freqüent, als capitells sinó que recobreix també
els cimacis, de poca alçària (9 cm), fet que obliga
a esculpir figures ajagudes o personatges petits i
contrets per tal d’adaptar-se a l’espai.
Entre totes les escenes esculpides al claustre tarragoní,
el cimaci que conté les representacions dels treballs
dels mesos constitueix un important document
gràfic de la societat medieval. Les seqüències es
desenvolupen, a manera d’una història miniada, al
llarg de les quatre cares del cimaci que sobremunta
dues columnes apariades de la nau nord.
COMENTARI BREU
Repassant breument les representacions dels
calendaris agrícoles medievals, n’hem comptat
48. Un nombre elevat que dividim entre els que
localitzem a Espanya -17 de complets i 9 de parcialsi a l’estranger. Només tres són originals de Catalunya:
el del Monestir de Santa Maria de Ripoll, el del
claustre de la Catedral de Tarragona i el del Tapís de
la Creació de Girona, atès que els dos frontals d’altar
conservats al MNAT que contenen mensaris són
aragonesos.
Els suports en què trobem representats els mensaris
són molt diversos. Així, podem citar-ne alguns com
ara la pedra, el marbre, un mur, el pergamí, la plata,
la fusta, les tessel·les, un teixit i el bronze. A més,
tot i que sempre els localitzem en llocs principals i a
l’abast del públic (cal recordar que la seva finalitat és
il·lustrar als camperols les èpoques més adients per a
la realització de les feines agrícoles en cada territori),
ens sobten alguns dels indrets on són il·lustrats:
piques baptismals, frontals d’altar, capitells,
arquitraus, intradós, cimacis, brancals de portes,
voltes de cobriment, voltes absidals, arquivoltes,
carcanyols, sòls i murs. Les tècniques emprades
també són diferents: pintura al tremp, en els
frontals d’altar; pintura mural, en conques absidals,
intradós i carcanyols; esculpits, en capitells, cimacis,
arquivoltes, murs, claus de volta i brancals; cisellats,
en pica baptismal; il·lustrats, en còdex, llibre d’hores
i missals; treballats, en mosaics; brodats, en teixits.
El breu estudi presentat el deixem aquí, malgrat que
soc conscient que faltaria un treball d’anàlisi dels
elements figuratius i de les semblances i diferències
que percebem en la representació dels mesos segons
els indrets geogràfics a què pertanyen els mensaris ja
que, depenent del clima, les tasques agrícoles poden
variar.
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77

GENER
Pren el nom del déu romà Janus (Ianuarius), que es
representa amb dues cares: una que mira endavant
i l’altra enrere. A l’època romana era considerat el
déu de les llars i el guardià de les entrades.
A la catedral tarragonina, en la representació d’aquest mes, es fusionen
dues escenes clàssiques: la del banquet
i la de Janus.
El personatge bifront, amb les cames
encreuades, presideix el festí assegut
davant d’una taula; a la banda oposada, dos servents: un amb una escudella i l’altre que llesca el pa. La cara del
Janus vell, barbat, observa l’any que
ha passat, mentre que el rostre del
Janus jove mira al futur.
MARÇ
L’activitat agrícola que caracteritza el març és la
poda de la vinya, per tal de rejovenir-la, allargar-ne
el període productiu i, en conseqüència, perllongar
el contracte de rabassa morta. L’escena mostra dos

rabassaires en plena activitat. El de l’esquerra,
cobert amb una garnatxa amb caputxa, amb el
podall a la mà, talla els sarments inútils, retalla els
productius, elimina les parts mortes i té cura que el
cep, emparrat, no sobrepassi l’alçada que li marca
l’aspre. L’altre cava un peu-roca a la base del cep
per restituir la fertilitat del sòl i preparar un
possible empelt.
MAIG
La representació no està associada a una tasca
agrícola, sinó que il·lustra un fet social: el del
cavaller que practica la falconeria, activitat que li
permet mantenir-se fort en temps de pau. El
genet, si bé no porta falcó, dalt de la seva muntura
expressa la seva condició nobiliària, amb el gest
elegant de recolzar la mà a la sella i subjectar amb
l’altra les brides. La iconografia, a partir del s. XII,
substitueix l’escut del guerrer pel falcó i converteix
el maig guerrer en maig cavaller. Al cos del cavall
l'artista ens descobreix el collar, l'arçó, la ventrera i
l'estrep. I al cap: la serreta i la galtera.
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FEBRER
El gran protagonista del mes és el fred i la manca
de tasques agrícoles, cosa que convida a asseure’s a
la vora del foc.
L’escena presenta dos homes entorn d’una foguera.
A l’esquerra, assegut en una pedra, veiem un ancià
balb i barbut, embolcallat amb un capirot proveït
de caputxa, que apropa el peu, descalç, i les mans a
les flames. Davant seu, l’altre personatge, ajupit i
cobert amb un mantell, remou els tions amb un
bastó. En general, les representacions d’aquest
mes mostren un únic individu i en actitud
d’escalfar-se el peu descalç. Tanmateix, a les
catedrals d’Amiens i de Tarragona, el gest
s’amplia a peus i mans, i a Tarragona s’hi afegeix
una segona persona.
ABRIL
Al mes d’abril se’l representa molt sovint amb el
“rei de la primavera”: un personatge coronat que
sosté un ceptre, o una branca florida, amb la mà
dreta i una flor de lis amb l’esquerra.
Aquí, de manera ben poc
habitual, es representa una
escena feudal i més vinculada
a la realitat. Sobre un tron, el
senyor, ricament abillat amb
túnica i una capa vorejada,
mostra una gran flor de lis a la mà
dreta, símbol de reialesa, i rep el
tribut d’un vassall, que resta agenollat als seus peus, en actitud de
submissió, i li lliura un recipient en forma de copa.
JUNY
El mes de juny és representat per tres pagesos que
fan la sega del blat.
El camperol que ocupa la posició central, barbat i
amb un capell amb ales per tal de protegir-se del
sol, talla amb la
falç les espigues
del blat a un terç
del sòl, per tal
que la palla que
sobri, el rostoll,
serveixi d’aliment
als
animals.
Darrere seu, un
altre pagès, mig ajupit i amb una falç a la cintura,
transporta sobre l’esquena una garba. Completa
l’escena un tercer personatge, protegit amb un
capell de palla, expressió de la calor del moment,
que serveix la beguda, que aboca d’una gerra a una
copa, per tal d'apaivagar la set.
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JULIOL
Una vegada recollit el blat i passades dues o tres
setmanes, cal batre’l a l’era. L’escena ens mostra el
treball de la batuda del blat. Componen l’escena
dos pagesos. A banda i banda, una pila de blat
simulat per cilindres entrecreuats. El pagès de
l’esquerra venta el blat amb l’ajut d’una forca de

dues dents i l’altre té les batolles (PERTICAE)
aixecades per colpejar amb força i separar el gra de
la palla. El caràcter popular de l’escena ens explica
la calor i la set estivals, en situar en el fons un atuell
i una copa.
SETEMBRE
El sentit anecdòtic i narratiu que caracteritza el
cicle dels mesos a la
catedral tarragonina
s’aprecia
especialment en aquest
relleu: la vinya emparrada, sostinguda per
aspres, i els gestos
animats dels dos
personatges que hi
treballen. Centra l’escena el cep, flanquejat per dos
veremadors que tallen els gotims de raïm amb un
podall i els col·loquen, amb cura, dins de cistells de
vímet, que han penjat de les branques del cep. Un
d’ells no resisteix la temptació de robar alguns
grans al gotim i menjar-se'ls. La resta de mensaris
acostumen a resoldre la representació d'aquest mes
amb un sol pagès.
NOVEMBRE
L’escena
mostra
l’associació, com és
típic en els calendaris
hispans, de dues
tasques
agrícoles:
llaurar i sembrar. El
pareller, abillat amb una garnatxa i túnica curta, porta les
llavors a la falda d’un davantal que li passa per l'espatlla dreta i
aguanta amb la mà esquerra i, alhora, sembra a eixams amb la
dreta. Davant seu, un jou doble, de camella arrodonida,
junyeix dos bous pel coll a l’arada catalana. La rella, que
s’uneix a la cameta i a l’esteva, per on el pagès guiarà l’arada, és
la que obrirà un solc, superficial, on es dipositaran les llavors.
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AGOST
La jornada de treball agrícola establia que, a mig
matí, es repartís vi, aigua i algun altre aliment, que
acostumava a ser pa de sègol, als treballadors. La
sempre benvinguda i obligada aturada popularment es coneixia com “la beguda”.
Dos pagesos, asseguts, un damunt d'una pedra i
l'altre sobre les seves cames exemplifiquen aquest
moment de repòs i de recuperació. Un d’ells beu
d’una escudella que acompanya amb la mà dreta,
mentre amb l’altra sosté un recipient, que ens
recorda un canti, per tal de mantenir l'aigua fresca.
L’altre personatge, agenollat, sosté amb la mà dreta
una llesca de pa.
OCTUBRE
Hi intervenen dos personatges que escenifiquen el
relat més complet que coneixem del procés de
l’elaboració del vi. El vinyataire de l’esquerre té
cura de la fermentació del vi en una portadora.
Una vegada fermentat, en fa el trasbals a la tina per
a la seva clarificació. L’altre baró introdueix, amb
l’ajut d’un odre i
un embut, el vi ja
decantat i separat
de les impureses a
la bota per tal que
envelleixi.
S'aprecia el bon
treball de l'escultor en els detalls
de les dogues de
fusta, subjectades
pels cèrcols, i la disposició en alt, damunt de peus
de fusta, per tal d’aïllar el vi del terra.
DESEMBRE
Existeix una gran diversitat de representacions de
la matança del porc i, a més, són plenes d'ingenuïtat
pels
trucs
emprats a l’hora
d’immobilitzar
el
garrí per facilitar la
feina.
En el nostre cas, l’operació es porta a terme amb
la intervenció de dos
escorxadors.
Mentre un d’ells, acotat
davant de l’animal, l’enganya oferint-li un bol amb
menjar per tal que abaixi el cap, l’altre, col·locat a
cavall damunt del bacó, es disposa a donar-li un
fort cop de mall al cap per tal d’entemonir-lo i
facilitar el degollament.
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El calendari del poble
Aquest calendari es veu complementat per una sèrie de dites sobre els mesos de l’any de
caràcter popular, les quals s’han anat consolidant al llarg dels segles, en què apareixen
reflectides diferents concepcions del temps, pròpies de les societats agrícoles i marineres.
Són oracions breus, de caràcter sentenciós, que fixen d’una manera tradicional pautes
de vida, experiències i, en general, idees arrelades que desprenen una conclusió,
ensenyament o norma de conducta.
M JOANA VIRGILI GASOL

EL CALENDARI DEL POBLE
Il·lustracions de Ramon Miró.
L’Esquella de la Torratxa.
Alamanac de 1894
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GENER
Any comencem, la fi vegem.
Pel desembre i pel gener, no siguis matiner.
Pel gener, flor; pel maig, plors.
Si vols ceba de diner, planta-la pel gener.
A mig gener, lloga jornaler.

JULIOL
Pel juliol, trau la garba al sol.
A mig juliol, planta el fesol.
Per santa Magdalena, l’avellana és plena.
Pel juliol, les eugues a l’era i els bous al sol.
Al juliol, qui no balla és perquè no vol.

FEBRER
El febrer avergonyit es tapa la cara i surt del llit.
El febrer, pel cap o la cua, l’ha de fer.
Guarda llenya el llenyater, per quan arribi el febrer.
Febrer curt, fred com un turc.
Al febrer has de llaurar, el que el març vulguis sembrar.

AGOST
A l’agost bat el peresós.
Per l’agost, a les set ja és fosc.
Per l’agost, bull el mar i bull el most.
Ni a l’agost caminar, ni al desembre navegar.
L’aigua d’agost, tot oli i tot most.

MARÇ
Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot.
Si vols me, fes-la per Sant Miquel.
Aigua de març, herba pels sembrats.
Si pel març trona, l’ametlla és bona.
Març ventós i abril plujós treuen el maig joiós.

SETEMBRE
El setembre s’enduu els ponts o eixuga les fonts.
Setembre boirós, graner polsós.
Del setembre a la tardor, torna la calor.
Al setembre, qui tingui llavors, que sembri.
Raves i espinacs, pel setembre sembrats.

ABRIL
Abril, un de bo de cada mil.
Abril i senyors, tots traïdors.
Si per l’abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
A l’abril cada gota val mil.
Per l’abril, espigues mil.

OCTUBRE
L’octubre fred, mor el cuquet.
Per sant Narcís, de sis en sis.
Quan a l’octubre plou, el rovelló es mou.
Pluja d’octubre, no una gota perduda.
Per un bon favar, sembra’l pel Pilar.

MAIG
Qui poda en maig i alça en agost no fa ni pa ni most.
Maig hortolà, palla i poc gra.
Al maig, faves a sacs.
Per l’Ascensió, cortina al balcó.
Bodes maials, bodes mortals.

NOVEMBRE
Novembre humit, et farà ric.
Per sant Martí, enceta la bota de vi.
A sant Andreu, aigua o neu.
De Tots Sants a sant Martí, onze dies i un matí.
Abans de santa Caterina, no cullis les olives.

JUNY
Al juny, la falç al puny.
Pel juny, l’albercoc en vuit dies és groc.
Per Sant Pere, garbes a l’era.
Aigua de Sant Joan, celler buit i molta fam.
Per Sant Joan, les garbes al camp.

DESEMBRE
Desembre mullat, gener ben gelat.
Per Nadal, cada ovella al seu corral.
Qui el desembre acabarà, any nou veurà.
Desembre nevat, bon any pel blat.
Per santa Llúcia, un pas de puça; per sant Esteve, un
pas de llebre. n

