
Plafó introductori rigid lleuger, imprès per una cara amb forats 
a la part superior per instal·lar amb fi ls  

Mida 240 x 200 cm

Fitxa tècnica dels elements de l’exposició



6 plafons rigids lleugers, impresos per 
una cara amb forats a la part superior 
per instal·lar amb fi ls  

Mides: 120 x 200 cm

Publicacions populars 
a l’abast de tothom  
Apartir del segle xvi, els almanacs i calendaris aniran guanyat 

popularitat. Deixen el seu caràcter perpetu i esdevenen anuals. 
També incorporen continguts pràctics i de fàcil lectura, cosa que els fa 
més assequibles per a un públic poc avesat a llegir. El seu petit format de 
poques pàgines, la factura rústica i senzilla i el preu econòmic faran que 
estiguin presents a la majoria de llars. 

Si bé anaven adreçats a persones de tota condició 
i ofici, en general, per raons pràctiques, eren més 
populars al món rural. Per als pagesos, la informació 
sobre les llunes i els pronòstics del temps era de 
gran utilitat per tal d’orientar bé les feines del camp, 
així com també la informació relativa a la celebració 
de fires i mercats, on portaven a vendre els seus 
productes o es relacionaven socialment.

D’altra banda, en una societat catòlica cristiana, 
les dades de caire religiós que oferien els calendaris 
facilitaven la pràctica religiosa, i propiciaven una compra molt 
generalitzada, en aquest cas, tant a la ruralia com a les ciutats. 

Considerats com a literatura de canya 
i cordill, els calendaris eren impresos 
en un full que, amb dos o tres plecs, 
conformaven un grup de vuit o setze 
pàgines, generalment en forma de 
quartilla. Aquest format es mantindrà 
en les publicacions més populars, però 
d’altres l’aniran ampliant.

Es venien a les llibreries però 
també a establiments com 
cistellers, botigues de plats i 
olles, d’ultramarins, etc. La venda 
ambulant la feien venedors d’altres 
tipus de fulls de canya i cordill, 
normalment persones invidents. 

Venedor del pronòstich
nou de l’Auca dels 
Baladrers de Barcelona
(1865).

M Les festes mòbils
Celebracions religioses com el Dimecres de Cendra, la Quaresma, 
la Setmana Santa o el dia de Corpus cada any s’escauen en una data 
diferent. Són festes mòbils que es calculen a partir de les llunacions.

M LES DITES
Abans de la industrialització, el pagès poc alfabetitzat podia seguir la mesura del temps, 
els pronòstics del clima i l’organització de les tasques del camp a partir de la memòria oral 
recollida a les dites populars.

Per l’Assumpció, cireres en abundor.
Dijous Sant, carbasses a plantar.
Per Sant Francesc sembra el blat, si no el tenies sembrat.
Si vols tenir un bon favar, sembra’l per la Mare de Déu del Pilar.

De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes.
De Santa Caterina a Nadal, un mes cabal.
De Tots Sants a Sant Martí, onze dies i un matí.
Per Reis, el dia creix i el fred neix.

Quan l’octubre trona, vent dóna.
Lluna voltada, terra mullada.
Quan els núvols fan bassetes, a la terra hi ha pastetes.
Quan el grill canta, ja no cal la manta.

Quan l’octubre és arribat, 
sembra el sègol, l’ordi i el blat.

Evolució dels continguts 
Els calendaris i almanacs publicats a principis del 
segle xix compartien uns continguts bastant similars, 
tant pel tipus d’informació com pel seu disseny. Es 
presentaven de forma tabulada i ordenada, seguint un 
mateix esquema:

• dades astronòmiques ajustades al meridià corresponent (sortides i postes 
de sol i de lluna, fases de la lluna, eclipsis) 

• cronologia d’èpoques cèlebres
• còmput eclesiàstic (informació tècnica que servia per conèixer les fases de la lluna 

durant l’any i que permetia fixar les celebracions religioses mòbils)  
• pronòstics meteorològics
• santoral
• pràctiques religioses (témpores i dejunis, velacions i indulgències, etc.)

L’evolució dels calendaris al llarg del segle xix
es produirà en paral·lel amb tota una sèrie de 
profunds canvis que aniran transformant una 
societat encara molt lligada a l’Antic Règim. 

El pensament liberal, l’incipient 
constitucionalisme, el procés 
d’industrialització, així com el 
creixement de la petita burgesia i el 
desenvolupament de la pagesia en 
seran factors claus. A nivell social, 
destaca la disminució de l’analfabetisme 
de la població, que passarà del 94% vers 
el 1850 al 64% a finals de segle. 

En aquest context, les impremtes 
proliferen i evolucionen les arts gràfiques, 

que promouen una major diversitat de tipologies 
i continguts. Així, juntament amb calendaris 

religiosos, morals o pietosos, n’apareixen de nous: literaris, satírics, 
històrics, polítics, comercials, etc., amb més pàgines i il·lustracions, i 
acompanyats de versos i dites. La publicitat també guanya espai, sobretot 
en publicacions destinades al món rural; empreses i comerços comencen a 
editar calendaris de caràcter promocional. 

A Catalunya, en el context de la Renaixença, és el moment d’aparició dels 
primers calendaris en llengua catalana.  

Entre els nous continguts que s’incorporen a partir 
de la segona meitat del segle xix destaquen:

• efemèrides
• judici de l’any 
• cròniques dels fets
• prediccions astrològiques
• poemes i pensaments
• serveis públics i professionals

Els calendaris adreçats a la pagesia i el món rural
també incorporen noves informacions com ara:

• calendari de festes majors, fires i mercats de tot el territori català   
• informacions climatològiques
• calendari i recomanacions mensuals per a la sembra i les plantacions
• consells pràctics i tècnics per fertilitzar la terra, combatre plagues, 

cuidar el bestiar, etc.
• remeis per a la cura de malalties i lesions
• anuncis de productes i maquinària útil per a les feines agropecuàries

Sant Roc passat, temps canviat

literatura de canya 

quartilla. Aquest format es mantindrà 
en les publicacions més populars, però 

L’evolució dels calendaris al llarg del segle 
es produirà en paral·lel amb tota una sèrie de 
profunds canvis que aniran transformant una 
societat encara molt lligada a l’Antic Règim. 

que promouen una major diversitat de tipologies 
i continguts. Així, juntament amb calendaris Sant Roc passat, temps canviat

La producció editoria l

Barcelona, centre editorial de primer ordre
Els centres de producció a la Península eren principalment Barcelona, 
Madrid, Valladolid, València i Palma de Mallorca. Catalunya té empenta 
comercial, les impremtes es modernitzen i és productora de paper. 
Aquests factors rellançaran el negoci editorial. En el cas de Barcelona, 
als carrers del barri vell es concentra tota una indústria editorial: una 
munió de despatxos, dotzenes d’impremtes, tallers tipogràfics, litògrafs i 
llibreters que també feien de distribuïdors. Tots ells, alhora, promovien el 
treball de dibuixants, il·lustradors i gravadors.

M Alguns calendaris i almanacs 
apareguts a principis del segle xx

• Calendari En Patufet
• L’Abella d’Or
• Calendari de Catalunya Jorba
• Almanaque del Diario del Comercio
• Calendari de Montserrat
• Calendari Catòlic
• Calendari El Temps
• Almanac de l’Esquella de la Torratxa
• Calendari Cu-Cut! 
• Calendari Metralla

“Con el privilegio de Su Majestad”

L’ edició dels calendaris vuitcentistes va estar sotmesa a la influència i control de 
l’església, tot i que durant la primera meitat del segle xix, el veritable control 

l’exercia la monarquia de règim absolutista. Per entendre aquest interès, hem de 
remuntar-nos al regnat de Ferran VII, qui l’any 1814 aboleix la llibertat de premsa
i, consegüentment, prohibeix l’edició de diaris i almanacs. L’únic diari serà La Gaceta 
Oficial i només es permet la publicació d’un almanac oficial, redactat pel Real Instituto 
y Observatorio de la Armada de San Fernando de Cadis, que es publicava per subhasta. 
D’aquest almanac, se’n van arribar a vendre en el període absolutista tres milions 
d’exemplars anuals. Tot un negoci editorial controlat des de l’Estat!

“Cualquier cosa que aprendas [en este calendario], 
más vale que lo que te cuesta [...] y no lo prestes, 
porque es poca delicadeza pedir prestada una cosa de tan corto precio”.

(Miguel Dubá, editor, 1845)

1855. Alliberament del monopoli estatal 
Aquest monopoli va durar fins al 1855 quan, sota el regnat d’Isabel II, els 
diputats lliberals van fer una proposició de llei a les Corts que sol·licitava 
la llibertat de confecció i impressió d’almanacs, en coherència amb la 
llibertat d’impremta que promulgava la constitució vigent en aquells 
moments. Així mateix, es titllava l’exclusivitat editorial d’opressora i els 
continguts de poc enriquidors i marcadament instructius.

Quan el 1856 finalment entra en vigència la llei de llibertat d’impremta, a 
Catalunya es produeix una cascada d’edicions de calendaris i almanacs. Els 
impressors, amb visió de negoci, n’editen de tota mena: literaris, polítics, 
satírics, morals, instructius, meteorològics, religiosos, pietosos, agrícoles, 
de comerç, etc. Es calcula que cap al 1880 a Espanya es van arribar a 
publicar entre 200 i 300 almanacs diferents cada any. La majoria d’ells 
tingueren una trajectòria efímera, mentre que d’altres es van mantenir 
durant dècades.

“¿Hasta cuándo una nación que proclama por principio la 
emisión libre de pensamiento monopolizará y estancará en la 
práctica las únicas publicaciones verdaderamente populares? 

“Los infrascritos, pues, piden encarecidamente a las Cortes un remedio para este 
grave mal, que paraliza el desarrollo de la instrucción en España, que se opone al principio 
proclamado de Libertad de Imprenta y que es una rémora para la Civilización…”

Diari de sessions de les Corts, 2 de juliol de 1855

Tot i així, a les grans ciutats o capitals 
de les diferents províncies es van 
continuar publicant alguns calendaris, 
tots seguint el model oficial (un full 
plegat que conformava 16 pàgines, 
amb els continguts habituals i algun 
escrit instructiu) i sota llicència 
d’un privilegi que concedia en 
exclusiva Sa Majestat el Rei. A més, 
obligatòriament s’havien de consignar les dades astronòmiques 
que facilitava l’Observatori de Cadis, previ pagament.

M Principals calendaris i almanacs apareguts 
a partir del 1856

• Calendario para el Principado de Cataluña
(editat des de finals del s. xviii a Madrid 
per privilegi exclusiu reial)

• Calendari Zaragozano (editat des del 1840 
per l’astròleg espanyol Mariano Castillo y 
Ocsiero) 

• Calendario Histórico Universal y Perpetuo
(1856)

• Calendari del Pagès. Editat des del 1856 per 
l’Institut Català Agrícola Sant Isidre, es va 
publicar ininterrompudament fins al 2000.

• Calendari Menestral Català (1857)
• Almanaque del Diario de Barcelona (1858)
• Calendario de Ortiz de la Vega (1860)
• Pronòstich Català y Balear (“Lo més complert 

de cuants s’han publicat”) (1861)
• Calendari dels Pagesos (editat des del 1861)
• El Zaragozano por D. Joaquin Yagüe (1862)
• Lo Xanguet (1865) 
• Calendari Català (1874)
• Calendario El Ermitaño de los Pirineos por 

Fray Ramón (editat des del 1876) 
• Calendari de l’Art del Pagès (1878)
• Calendario Sucesor de N. Ramírez (1883)

M Editors, impressors i llibreters més reconeguts 
de la ciutat de Barcelona: 

Llibreters i distribuïdors: Antoni Bosch, Mayol, 
Llibreria Camí. 
Impremtes: Antoni Llorens, Elzeviriana, Antoni 
Bosch, Narciso Ramírez, Impremta de Miquel i 
Tomàs Gaspar.
Editors: Francisco Surià i Burgada, La Hormiga 
de Oro, Blai Camí, El Brusi.

La imatge gràfica

Des dels inicis, els calendaris van incloure il·lustracions 
encara que de forma escassa. Estaven reservades 
principalment per a la portada i representaven al·legories 
de les feines del camp amb paisatges. Als interiors, 
acompanyaven les capçaleres de cadascun dels mesos, 

representant els signes zodiacals o 
escenes al·lusives al cicle de l’any. 
Aquestes imatges arquetípiques
seran una constant en la majoria d’almanacs i 

calendaris vuitcentistes.

Aquestes en serien algunes:
• gener: personatges duent llenya a la llar de foc o podant les vinyes. 
• febrer: personatges de Carnestoltes 
• març: poda i plantacions o temps de pluja
• abril: pagès sembrant
• maig: pastor amb ovelles
• juny: sega del blat
• juliol: recollida de garbes i descans dels segadors o batuda a l’era. 
• agost: pesca al riu
• setembre: verema del raïm
• octubre: recollida de l’oliva o l’ametlla 
• novembre: llaura del camp o cacera
• desembre: matança del porc 

La tècnica utilitzada per fer els gravats era la 
xilogràfica en fusta, molt laboriosa i lenta, per 

la qual cosa era normal 
reaprofitar-los per il·lustrar 
diferents obres. A mitjans del segle xix, 
prosperen els tallers litogràfics i s’intensifica 
la feina de gravadors i dibuixants.

Moltes de les il·lustracions són obra de 
reconeguts dibuixants i gravadors que 
segueixen els estils artístics de l’època, que en 
el cas dels calendaris, beuen del romanticisme 
i evolucionen cap el modernisme i el 
noucentisme.

Un dels més reconeguts gravadors de 
Barcelona va ser Josep Noguera que, de forma fecunda, va nodrir amb les 
seves imatges molts fulls populars i calendaris. Més endavant destaquen 
il·lustradors i dibuixants com Jaume Pahissa, Apel·les Mestres, Celestí 
Sadurní i Pacià Ross, i ja entrat el segle xx trobem noms com Tomàs 
Argemí, Gaietà Cornet, Joan Llaverias, Antoni Batllori Jofré, Ricard 
Opisso, Lluís Mallol i tantíssims altres d’aquest fructífer període.

M La impremta Ramírez. Un exemple d’excel·lència
Una de les grans impremtes de l’època va ser la de Narciso 
Ramírez, fundada el 1847 al carrer dels Escudellers, i més endavant 
ampliada pels seus successors amb uns grans tallers al carrer 
de Còrsega. Durant els anys vuitanta i noranta va editar el seus 
propis calendaris, unes 
publicacions luxosíssimes 
enquadernades que 
servien per obsequiar els 
clients, però també per 
mostrar la gran qualitat 
del treball i la fortalesa 
de l’empresa. També 
imprimia altres calendaris 
més senzills i populars 
d’altres editors.

“El calendari és el llibre del poble,
el passatemps del ric,
la biblioteca del pobre, 
l’enciclopèdia del qui no té llibres [...] ”

 (Rafael de Rafael, 1849) 

Per la seva originalitat i 
factura, cal destacar les 
escenes representades 
al Calendari Català del 
1888, obra de J. Pahissa. 
Apareixen la festa dels 
Tres Tombs, un ball de 
sardanes, nois saltant 
per damunt de la foguera 
de Sant Joan o l’interior 
d’una llar amb un 
pessebre i un nen picant 
el tió.

A mesura que el gènere progressa també la 
il·lustració va evolucionant. Les portades es 
van enriquint, sobretot per fer front a la gran 
competència i per guanyar en personalitat. 
Als interiors també s’hi van afegint sanefes 
decoratives i noves il·lustracions menys 
arcaiques. Si bé moltes continuen representant 
les feines del camp, el temps atmosfèric o al·legories a les estacions i 
certes festivitats (Carnestoltes, la Castanyada, Tots Sants, etc.), d’altres 
evolucionen cap a escenes més urbanes. Els anuncis publicitaris

proliferen amb grafismes d’estils variats sobre productes industrials, 
però sobretot a l’inici, eren anuncis de productes agrícoles o remeiers. 

En les darreres dècades del segle xix s’inicien les impressions en 
color i l’invent de la fotografia permet reproduir la realitat amb molt 
més detall i precisió. Aquí cal esmentar l’Almanaque de la Ilustración 

Española que s’imprimia a Madrid com a obsequi anual als subscriptors 
de la revista La Ilustración Española y Americana. Profusament il·lustrat, 
estava considerat com un dels millors almanacs d’Europa. A Catalunya, 

diaris i revistes com ara el Diari de Barcelona, Pèl & Ploma, L’Esquella de 
la Torratxa, En Patufet, El Be negre o Cu-cut!, entre 
d’altres, també comencen publicar els seus almanacs 
il·lustrats com a obsequi 
als seus lectors per Cap 
d’Any. També ho faran 
grans magatzems (Jorba, 
El Globo) i comerços de 
renom.

: recollida de garbes i descans dels segadors o batuda a l’era. 

la qual cosa era normal 

certes festivitats (Carnestoltes, la Castanyada, Tots Sants, etc.), d’altres 
evolucionen cap a escenes més urbanes. Els 

Ja iniciat el segle xx es manifesta totalment 
l’art del modernisme amb tot el seu codi visual 
i el virtuosisme gràfic.

Calendaris singulars

Edicions a Espanya i l’estranger
El fenomen de la proliferació de l’edició de calendaris i almanacs es va donar 
arreu del món, sobretot a partir de la revolució industrial i comercial del 
segle xix, i va arrelar amb força al tombant del segle xx. Ja fossin astronòmics 
i religiosos, agrícoles, literaris, costumistes, il·lustrats o publicitaris, els 
calendaris estaven presents a la majoria de llars del món rural i també urbà. 

Destaquem alguns exemplars singulars de diferents llocs, tant d’Espanya 
com d’Europa i Amèrica, pel fet de ser representatius o tenir algun aspecte 
curiós, els quals ens ajudaran a veure la gran projecció i varietat del gènere.

A Nova York (EUA) continua editant-se actualment 
The Old Farmer’s Almanac, un altre longeu calendari 
que va iniciar la seva història el 1792, ara fa 229 anys.

Els països d’Amèrica que havien estat colònies espanyoles, seguiren el mateix 
esquema de concessió de privilegis reials (a través dels virreis) per a l’edició de 
calendaris. És el cas del Calendario de la Habana (1855), editat a Cuba. Amb 
un format molt petit, obtenia les dades astronòmiques de l’Observatori de San 
Fernando de Cadis dades que, curiosament, continuará adquirint després de la 
independència de l’illa.

Dels calendaris publicats a Europa destaca l’Appenzelle 
Kalendar, que el 2020 ha complert 300 anys. Editat a 
Suïssa, és el pervivent més antic del món. Actualment té 
un format més modern de revista, però encara conserva 
les informacions bàsiques tradicionals (astronòmiques, 
santoral, llunacions amb pronòstic del temps) i les imatges 
al·legòriques mensuals de les feines del camp amb els 
signes zodiacals.

L’Almanaque Español del Dr. Ayer era editat per la farmacèutica Dr. J.C. Ayer 
y Cª. (Lowell, Massachusetts, EUA) i era de distribució gratuïta a les 

farmàcies del nostre país. Anunciava els medicaments del Dr. Ayer, útils 
per curar moltes malalties, i també aportava testimonis “certificats”. Com a 

curiositat, recomanava fer-ne col·lecció i enquadernar-los per la seva gran 
utilitat en consultes de salut.

L’Almanaque pintoresco Bristol va ser publicat inicialment el 
1832 pel químic i farmacèutic C.C. Bristol, i més tard promogut 
per l’empresa de productes de sabó i cosmètics Lanman & 
Kemp-Barclay & Co. Inc de Nova Jersey (Nova York, EUA).
Aquest longeu calendari té un tiratge de cinc milions 
d’exemplars i la distribució és gratuïta a Colòmbia, el Perú, 
l’Equador, Bolívia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Hondures, 
Mèxic, el Brasil, el Paraguai i la zona del Carib i costa dels 
Estats Units. El 1877 es va fer la primera edició per Espanya. 

L’Almanaque de Holloway y guía de familia, s’editava a Londres 
per ser distribuït a països d’arreu del món. Anunciava les 

píndoles i ungüents del Dr. Holloway, amb testimonis 
“certificats” de malalts i metges explicant-ne l’efectivitat. 

Aquest calendari és un bon exemple dels anomenats 
“il·lustrats” ja que cada any tractava un tema en profunditat: 
edificis històrics, rius, llacs, etc. fent un recorregut per tot el 

món, incloent il·lustracions descriptives i d’alta qualitat.

No podia faltar un calendari editat a Cadis, la ciutat 
on tenia la seu el Real Observatorio Astronómico de 
San Fernando. Aquest és el Calendario del Obispado de 
Cádiz pel 1878 que vol ser útil  per a les “Islas Canarias 
y posesiones españolas en África”. Als continguts 
habituals, hi afegeix una pràctica taula de marees 
per a l’orientació de la marina i la pesca.

L’Almanaque agrícola para el año 1862 arreglado a las lunaciones según el 
meridiano de Murcia té la singularitat d’indicar els cicles de les marees i la seva 
influència en les plantes i, per tant, recomana quan s’ha de podar, recollir 
els fruits, trasplantar o bé fer sagnar les resines, tot segons els moments de 
pleamar o baixamar.

A la reconeguda impremta de Felipe Guasc de Palma de Mallorca s’edità des 
de començament del s. xix –amb privilegi exclusiu del rei–  el Calendario para 

las islas Baleares Mallorca, Menorca é Ibiza. Durant la segona meitat del s. xx
van proliferar altres almanacs com El Pitiuso, Calendari Porrerenc, Calendari 
mallorquí de s’Arenal i Llucmajor, Calendari Mallorquí de Sa Plaça o Pronòstic 
Santjoaner. Encara avui se n’editen alguns com són el Calendario de las Islas 

Baleares o el Parenòstic Menorquí.

L’Almanaque y Guia del Ampurdan para el año 1878, editat a Figueres, és un 
exemple dels almanacs que oferien continguts pràctics, tals com el plànol 
de la ciutat o informació de serveis públics i professionals. Val a dir que eren 
calendaris més pensats per a un públic urbà. Un dels més importants va ser 
l’Almanaque y Guia de Madrid, que destacava pel gran nombre d’il·lustracions. 

A Vilanova i la Geltrú, l’astrònom Francisco Coll i la seva filla van editar, des del 
1883 i durant diverses dècades, el calendari El Universo, anomenat popularment 

“el calendario vilanovés”. El fet de ser editat en un àmbit molt local pot ser 
indicatiu de la importància econòmica que tenia el municipi i la seva àrea 

d’influència. A més del “Judici de l’Any” i el calendari de sembres i plantacions, 
destaca la informació astronòmica.

Els “zaragozanos”
Era costum que els autors de calendaris incloguessin a la portada el nom d’algun “savi” que donés 
prestigi i fiabilitat als seus continguts. És així com apareixien noms d’astrònoms, matemàtics, metges o 
religiosos. A Espanya, pels volts del 1840, sorgiren uns calendaris anomenats “zaragozanos” que feien 
referència a Victoriano Zaragozano, un prestigiós astrònom del segle xvi que elaborava el seu propi 
calendari. Es van fer molt populars.
Alguns dels “zaragozanos” que es van editar:
• El Firmamento por Don Mariano Castillo y Ocsiero (Madrid)  
• Almanaque de Sierra Nevada (Granada) 
• El Tiempo por D. Fernando Jimena Jimenez (Madrid)
• Calendario por D. Joaquin Yagüe (Barcelona)
• Los dos Zaragozanos. Calendario Islas Baleares (Palma de Mallorca)

Una de les potències mundials d’edició de calendaris la trobem a Mèxic. El 1821 el país s’independitza 
i queda lliure dels privilegis que concedia el virrei espanyol. Es produeix un gran desenvolupament 
editorial, amb la impressió de prop de mig miler de calendaris diferents durant la dècada del 1860. 
Trobem capçaleres tan variades com el Calendario del Profeta Azteca (1858), Calendario de la libertad
(1858), Calendario de los niños, Calendario impolítico y justiciero (1854), Calendario reaccionario, 
Calendario de la cocinera mexicana, Calendario de la Democracia (1851) o Calendario Charlatán (1867).

Com a curiositat, a la mateixa ciutat, entre el 
1837 al 1843 es va publicar l’American Anti-Slavery 

Almanac, editat per la Societat Novaiorquesa 
Anti-Esclavisme amb la intenció de difondre la 

causa contra l’esclavisme arreu del país.

“Mi curiosidad literaria [...] no nació 
de haber caído en mis manos ni Homero,
ni Cervantes, ni Virgilio, 
sinó el Almanaque Bristol”.
(Germán Arciénagas, polític i historiador colombià, 1973)

La pervivència d’un calendari 
de tradició vuitcentista

Portada del primer 
Calendario Ermitaño de 
los Pirineos. La imatge 
del frare astròleg és obra 
del reconegut gravador 
Celestí Sadurní.

Des de 2016 la publicació incorpora 
el Calendari dels nens i les nenes.

M El fundador
Antoni Maria Morera i Colom
(Tàrrega, 1820 – Barcelona 1893)
Va ser mestre de primera ensenyança, “revisor” de llibres i 
pèrit i liquidador dels Tribunals de Comerç de Barcelona. Va 
ser professor mercantil al Foment del Treball i membre de 
diverses societats culturals i científiques. Va deixar petja en 
la història barcelonina quan va instal·lar la seva casa torre en 
uns terrenys de la Muntanya Pelada de Barcelona i, adossat, 
el Santuari de la Mare de Déu de la Salut, el qual donà nom a 
l’actual barri de La Salut de Gràcia. Va ser autor de diferents 
llibres especialitzats, entre ells el Nuevo sistema planetario
(Barcelona, 1883). 

“ Yo no deseo más que lo que la ciencia 
y la experiencia pueden revelarnos 
acerca de las señales que constantemente 
obran en la naturaleza”.

A la mort del fundador, el 1893, el seu fill 
Joan Baptista Morera i Bargalló (1849-1921) 
donarà continuïtat a la publicació. Tot just als inicis, 
s’haurà d’enfrontar a un litigi pels drets de propietat 
intel·lectual davant l’intent d’usurpació de l’editor 
Antonio Millat, qui durant uns anys publicà un calendari 
amb el mateix nom. El 1895 l’Audiència de Barcelona 
va emetre sentència a favor de Morera i el Calendario 
Ermitaño de los Pirineos continua la seva trajectòria.

El 1908 l’administració editorial es trasllada a un petit local del número 12 
de la Plaça Nova, on a més del calendari, Morera edita la revista La Família. 
Aquest local estava al costat de la fornícula de Sant Roc i davant del Palau 
Episcopal, en un edifici desaparegut en els enderrocs que van escapçar la 
Plaça Nova l’any 1958 que es trobava justament on ara hi ha el poema visual 
Barcino de Joan Brossa.

L’editor va millorant els continguts i la publicitat es fa cada vegada més 
present. El 1910 incorpora uns magnífics gravats dels reconeguts Pacià Ross 
i Pere Argemí. A partir del 1920, s’inclou la “Crònica anual”, un apartat que 
recull els fets més destacats de l’actualitat de l’any anterior.

Quan arribin els temps difícils de revolució i Guerra Civil, el calendari haurà 
de saber adaptar-se per tal de sobreviure. Així, del 1937 fins al 1939, passa 
a anomenar-se El solitario de los Pirineos. A la portada, canvia el gravat del 
frare per un savi astrònom. A l’interior, desapareixen totes les referències 
al santoral, que passa a dir-se ‘onomàstica’, i es tradueix la toponímia amb 
referència a sants i santes. Més endavant, durant el franquisme, també 
s’haurà d’adaptar a les exigències polítiques i es veurà obligat a incloure certs 
continguts propagandístics del règim.

Després de la mort de Joan Baptista Morera l’any 1943, els seus fills i nets 
continuaran amb l’edició del calendari. L’any 2016, tot coincidint amb els 

140 anys de publicació ininterrompuda, un dels rebesnets 
del fundador recull novament l’herència editorial familiar. 
El calendari es tradueix al català com a Calendari l’Ermità
i rep un nou impuls, tot mantenint la seva singularitat. 
També es crea la Col·lecció Ermità, dedicada a temes de 

cultura tradicional i popular.

Avui, el Calendari l’Ermità és un dels darrers 
exponents dels calendaris vuitcentistes, que 
es manté viu com a contrapunt necessari a 
les publicacions d’estil més contemporani, en 
un context en què es valora cada cop més allò 
tradicional i autèntic.

Un calendari per als pobles de Catalunya
El 1856, quan el govern va decretar la llibertat de premsa, Antoni Maria 
Morera, home instruït i amb sòlids coneixements d’astronomia, edita un 

primer calendari, el Calendario Histórico, Universal y 
Perpetuo, que va tenir una gran acceptació. La seva 
feina com a agrimensor el va portar a conèixer de 
primera mà el món rural i el va motivar a fer una 
publicació “per a tots els pobles de Catalunya”. 
Així naixia, el 1876, el Calendario Ermitaño de los 
Pirineos, por el astrólogo fray Ramón.

L’aparició del calendari coincideix amb un 
dels moments de màxima popularització 
d’aquest tipus de publicacions, però també 
de competència entre editors. Morera es vol 
distingir oferint un calendari fiable i al màxim 
rigorós. Els continguts són els habituals: 
dades astronòmiques i religioses, pronòstics 
meteorològics i el santoral. La relació de 
festes majors, fires i mercats, al principi, és 
modesta, però amb el temps anirà creixent i es 

convertirà en un referent. El calendari també inclou altres continguts 
que li donen una personalitat pròpia: escrits de temàtica astronòmica, 
“literària” i remeiera, com ara el “Repertorio de remedios contra los 
males más comunes de la vida”, una sèrie de remeis naturals que més 
tard serien recopilats en forma de llibret. 

L’ actual Calendari l’Ermità, pel fet d’haver estat una 
herència familiar amb una trajectòria ininterrompuda 

des dels seus orígens el 1876, és l’únic exemple que ens 
permet conèixer i comprendre una mica més la història 
d’aquestes publicacions.

recull els fets més destacats de l’actualitat de l’any anterior.

En els moments de revolució i guerra, la conversió del santoral en 
onomàstica, produeix canvis tan curiosos com aquest: el dia 6 de gener, 
la festivitat de l’“Epifania del Señor, Adoración de los Santos Reyes 
Melchor, Gaspar y Baltasar” va ser substituïda per “Dia de regalos 

a los niños – Fiesta de los que se llaman 
Melchor, Gaspar, Baltasar”.
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