
 
El calendari romà antic, avi del nostre calendari 
 
Els éssers humans vivim en un espai però també en un temps. Ens desplacem 
físicament per la geografia que ens envolta  però també a través del temps en 
el qual estem sumits, no tan sols d’una manera passiva veient-lo passar sinó 
també a través dels nostres records, dels nostres plans, de les nostres lectures, 
dels nostres pronòstics... Per això, des del mateix inici de la civilització, de la 
vida en una societat mínimament estructurada, els pobles s’han ocupat 
d’atendre no tan sols l’ordenació del seu territori sinó també de proveir una 
certa ordenació del pas del temps. Calia conèixer els límits dels espais 
col·lectius i de l’àmbit personal i això va comportar i comporta no pas poques 
guerres i plets. Però també calia establir un sistema comú de mesura del temps 
per tal de poder fixar esdeveniments i períodes d’una manera eficient i 
compartida per tots els membres de la comunitat. En definitiva, calia fixar un 
calendari. I així es va fer a l’albada del que seria un dels més grans imperis que 
ha contemplat la història. Els orígens del calendari romà es confonen amb els 
orígens de la pròpia Roma envoltats per una boirina de llegenda.  
 
Diuen que fou el mateix Ròmul qui, tal volta basant-se en un antic calendari 
etrusc, establí el primer calendari romà que començava amb la primavera i es 
composava de 10 mesos de 30 o 31 dies que feien un total de 304 dies. Com 
que aquest any quedava curt respecte del pas natural de les estacions calia 
afegir uns blocs de dies al final per anar-lo ajustant. Per comptar els anys es va 
prendre com a inici del calendari romà l’any de la fundació de Roma, el 753 aC. 
Així, per exemple, l’any 50 del calendari romà correspon a l’any 703 aC. Igual 
que, en el nostre còmput d’anys, la indicació aC o dC després d’un any significa 
abans de Crist o després de Crist respectivament, en el còmput del calendari 
romà es posa a continuació del número l’acrònim a.u.c. corresponent a “ab 
urbe condita” que significa “des de la fundació de la ciutat”. 
 
Sembla ser que aquest primer calendari tenia una base lunar de la qual 
procedien els mesos però tenia també una voluntat d’adaptar-se al cicle 
estacional a la qual corresponien els dies que s’hi afegien. En tot cas, com en 
la majoria dels calendaris antics, el calendari romà estava amarat d’aspectes 
religiosos o d’idees que avui ens semblen màgiques. Així, per exemple, hi havia 
els “fasti dies”, “dies fastos”, en els quals podien fer-se activitats (des d’un 
contracte comercial fins a una acció judicial, per exemple) amb bons auguris i 
els dies “nefasti”, “nefastos”, en els quals no es comptava amb el favor dels 
déus i, per tant, no convenia realitzar massa activitats ja que corrien el risc de 
no sortir bé. Així, per exemple, en aquests dies no era gens aconsellable casar-
se o emprendre un viatge. Eren tan plens de malastrugança que fins i tot hi 
havia paraules que no podien ser pronunciades en aquests dies. També hi 
havia altres dies especials com els “nefastos partem diem” que eren dies 
parcialment nefastos, per exemple fins que els sacerdots oferien els sacrificis 
en el temple. Els “dies comitiales”, “dies comicials”, eren dies dedicats a la 
celebració d’assemblees públiques. Fins i tot hi havia un dia, “quando stercus 
delatum fas” destinat a netejar el temple de Vesta i que es considerava nefast 



fins que aquesta tasca fos acomplerta i les deixalles sortissin per la porta  
anomenada, ben encertadament, Porta Stercolaria.   
 
Totes aquestes dates i una bona colla d’altres eren indicades en els calendaris 
romans mitjançant lletres. Potser degut a això, a poc a poc, el mot “fasti” va 
anar adquirint un significat més ampli per referir-se al conjunt del calendari on 
constaven tots aquests dies especials. Precisament “Fastos” és el títol d’un 
llarg poema de Publi Ovidi Nasó (43 aC - 17 dC) en el qual va descrivint els 
mesos de l’any  –ja de l’any julià de dotze mesos- amb els seus dies especials, 
les seves festes, els ritus i les llegendes que tenen associades... La idea inicial 
d’Ovidi era que el poema abastés dotze llibres, un per a cada més. 
Malauradament tan sols va poder concloure els corresponents als sis primers 
mesos ja que l’any 8 dC, de manera força inesperada, l’emperador August el va 
desterrar a Tomos, a la costa romanesa del Mar Negre, adduint com a motiu 
oficial la publicació, nou anys abans, del llibre de poesia eròtica Artis 
Amatoriae, l’Art d’estimar. És probable que acabés d’arrodonir aquests sis 
llibres ja a l’exili tot dedicant-los al Cèsar per tal de sol·licitar, infructuosament, 
la seva gràcia. Sigui com sigui es tracta d’una obra magnífica per conèixer, de 
primera mà, el calendari de la Roma antiga. En les pàgines que segueixen 
repetidament ens deixarem acompanyar per la veu experta d’Ovidi qui, a través 
dels seus versos1, ens conduirà, entre el mite i la història, pels incerts territoris 
on neix l’avantpassat més directe del nostre calendari. 
 
Portats pels dies fastos i nefastos ens hem apropat a Ovidi però ens hem 
allunyat de Ròmul amb el seu calendari primitiu amb anys de 10 mesos que 
començaven amb el despuntar de la primavera al mes de març i que requeria 
que s’hi afegisís un bloc arbitrari de dies al final per tal d’ajustar-lo millor a la 
periodicitat de les estacions i, per tant, de les sembres, les collites i, en general, 
dels treballs del camp, fonamentals en una societat agrària com la dels inicis de 
Roma. En aquest sentit sembla interessant observar que el bloc de dies afegits 
corresponia al període hivernal caracteritzat per una certa inactivitat agrícola. 
Ovidi ironitza entorn als deu mesos de l’any de Ròmul: 
 

“Quan el fundador de Roma establí el calendari, decidí 
que el seu any tingués dues vegades cinc mesos: ja es veu, 

Ròmul, que coneixies més bé les armes que els estels”  
(I, 28-30) 

 
I encara més endavant, referint-se als costums rudes dels primers romans, ens 
diu: 
 

“...Aquests esperits, 
doncs, incultes i ignorants del càlcul comptaren uns lus- 

                                                 
1 Totes les referències al poema Fastos procediran de la traducció catalana realitzada per 
Jaume Medina, revisada i anotada per Miquel Dolç i publicada a l’any 1991 per la  Fundació 
Bernat Metge: Ovidi Nasó, P., Fastos. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1991. 
Darrera de cada referència  indicarem, entre parèntesi sota el text a la dreta, el llibre i els 
versos a què correspon. 
 



tres2 mancats de deu mesos. L’any s’havia acabat quan 
la lluna feia el ple per desena vegada...” 

(III, 119-122) 
 
Alguns dels  mesos d’aquest calendari tenien nom propi que feia referència a 
divinitats i que han donat origen als noms dels nostres mesos.  
 
El mes Martius, origen del nostre març, era el primer mes de l’antic calendari 
romà i estava consagrat al déu de la guerra, Mart, que la llegenda creu pare de 
Ròmul. Durant la república, a partir del segle V aC, l’autoritat màxima de Roma 
eren els cònsols que s’escollien cada any i que començaven a exercir el seu 
mandat durant el mes de març: en un principi el primer dia del mes i després, 
entre l’any 222 aC i l’any 153 aC, el 15 de març. A l’any 153 aC es va fer un 
canvi en aquesta data, però això seria avançar-nos massa en el nostre camí a 
través del calendari. Ja hi arribarem! 

 
El mes Aprilis, que ha donat lloc al nostre abril, era el segon mes del calendari 
romà antic. Estava consagrat a la deessa Venus. L’etimologia del seu nom no 
està massa clara. Alguna versió el fa sorgir del verb aperio que vol dir obrir ja 
que és en aquest mes en què la natura s’obre amb tot el seu esplendor. Altres 
versions veuen el seu origen en el mot aper, nom del senglar, animal venerat 
pels romans. Fins i tot, en una etimologia sense valor científic però amb 
innegable sentit poètic, Ovidi, vol relacionar aprilis amb aphros (άφρός) que en 
grec significa escuma del mar, origen mític de la deessa Afrodita. Sigui quin 
sigui l’origen del mot aprilis, el cert és que per als romans era un més feliç. 
Entre el 4 i el 10 d’abril celebraven els jocs anomenats Megalèsia que estaven 
dedicats a la deessa Cíbele i que acabaven amb una processó i una cursa de 
cavalls al circ màxim. Després, entre el 14 i el 19 d’abril, se celebraven els jocs 
de Ceres, la deessa protectora de l’agricultura que havia ensenyat als homes el 
conreu dels cereals. El darrer dia d’aquestes festes anomenades Ceriàlia, se 
celebraven curses de carros en el circ màxim. 
 
El nostre mes de maig té el seu origen en el Maius romà. Hi ha l’opinió que el 
més de maig estava dedicat als ancians (maiores) així com el més següent, el 
de juny, podia estar dedicat als joves (iuniores). Altres opinions relacionen el 
nom del mes amb el de la deessa Maia, una de les Plèiades i mare de Mercuri.  

 
El quart mes de l’antic calendari romà era el Iunius, avantpassat del nostre 
juny. Hi ha qui diu que deu el seu nom al de la deessa Juno, muller de Júpiter. 
Altres veus, com ja hem explicat, veuen el seu origen en el nom dels joves 
(iuniores) i en el de la deessa Iuuentas el nom de la qual significa joventut. 
Ovidi presenta un bonic debat entre les dues deesses per disputar-se el nom 
del mes que acaba amb aquests esplèndids versos: 
 

“...vosaltres, 
deesses, perdoneu-me: no em pertany a mi de dirimir el 

plet. Jo us deixo en pla d’igualtat. Un judici sobre la 
bellesa causà la ruïna de Pèrgam3: dues deesses fan més 

                                                 
2 Els lustres comprenen cinc anys que, en aquell calendari, tenien cinquanta mesos en lloc de 
seixanta. 



mal que el bé que pot fer una de sola.” 
 

(VI, 97-101) 
 

Els altres mesos, en una prova de manca d’imaginació o d’excés d’ordre, 
inicialment rebien el nom derivat de la seva posició en la seqüència d’aquell 
any primitiu: Quintilis (el cinquè mes), Sextilis (el sisè mes), September (el setè 
mes), October (“octo” és vuit), November (“novem” és nou), December 
(“decem” és deu).  

 
Els mesos de Martius, Maius, Quintilis i September tenien 31 dies i els sis 
mesos restants en tenien 30. Això feia un curiós any de 304 dies la sorprenent 
durada del qual és justificada de forma ben curiosa pel nostre Ovidi: 

 
“Tanmateix, cèsar, hi ha una raó que el va moure, i el seu 

error té una excusa: considerà que el temps suficient a 
l’infant per a sortir del ventre de la mare  era suficient 
per a la duració d’un any...”                                   

(I, 31-34) 
 

Hem de reconèixer que té un cert encant aquesta estranya substitució dels 
habituals arguments astronòmics a l’hora d’establir la durada de l’any per 
arguments de naturalesa tan humana. De totes maneres la natura té les seves 
pròpies lleis i aquests deu mesos de Ròmul quedaven massa curts per adaptar-
se bé a les successions estacionals de forma que calia afegir-hi al final un bloc 
indefinit de dies, calculat una mica a ull, per tal que si un any les flors brotaven 
en un mes determinat, o les pomeres donaven fruit en un altre mes, a l’any 
següent aquests esdeveniments succeïssin aproximadament en els mateixos 
mesos. En una societat basada en l’agricultura això era essencial. 
 
El successor de guerrer Ròmul fou un home savi, el rei-sacerdot Numa Pompili 
(715 aC - 672 aC). Ell va organitzar el bloc de dies que quedaven al final de 
l’any en dos mesos, Januarius i Februarius, arribant així als 12 mesos. Referint-
se a Numa Pompili i potser exagerant-ne els seus coneixements, escrivia Ovidi: 
 

“...Fou ell, diuen, que calculà amb precisió el temps 
que empra el sol per a tornar a cadascun dels signes. A 

tres-cents cinc dies va afegir-n’hi deu vegades sis i la cin- 
quena part d’un dia sencer. Tal és la duració de l’any: a 

cada lustre cal afegir-hi un dia, que és la suma d’aquestes 
fraccions.” 

(III, 162-166) 
 

El mes Januarius estava dedicat al déu Janus, divinitat que tenia dues cares de 
manera que podia veure-hi en dues direccions oposades. Era el déu encarregat 
de tancar i obrir les portes per això a vegades se’l representava amb una clau a 
la mà esquerra. De fet el mot llatí janua significava porta. Sembla que tot plegat 
fa de Janus el déu més adequat per dedicar-li el primer més, la porta de l’any. 

                                                                                                                                               
3 Es refereix a la guerra de Troia. 



Permeteu-nos una petita divagació astronòmica que ens resulta curiosa: el dia 
15 de desembre de 1966, a les 18:20 hores l’astrònom francès Audouin Dollfus, 
des de l’observatori del Pic du Midi als Pirineus, va descobrir un nou satèl·lit de 
Saturn al qual li va posar per nom Janus en honor al déu romà de dues cares. 
Quasi 40 anys més tard, al 2005, la sonda espacial Cassini-Huygens (missió 
conjunta de la NASA i de l’ESA) ens enviava aquesta fotografia de Janus on 
ens mostra dues cares: la part més il·luminada correspon a la que rep la llum 
directa del sol, la part més fosca de la dreta queda dèbilment il·luminada per la 
llum reflectida pel planeta Saturn. Una lluna amb dues cares! Bonica imatge 
que vincula la ciència del segle XXI amb la mitologia romana més antiga.  
  

 
 
Però tornem al nostre calendari perquè el mes de Januarius tenia reservades 
altres glòries com el fet que, amb el pas dels anys, aquest mes assenyalaria 
també l’inici dels consolats. Ja hem comentat que, fins a l’any 153 aC els nous 
cònsols començaven a exercir les seves funcions el dia 15 de Martius. A partir 
d’aquest any els cònsols varen encetar el seu càrrec l’1 de Januarius. Tal volta 
podem trobar la raó d’aquest canvi en una circumstància bèl·lica. A l’any 154 
aC la ciutat celtibera de Segeda, prop de Calatayud a la Hispania citerior, va 
decidir ampliar la seva àrea i les seves fortificacions per tal d’agrupar-se amb 
diverses comunitats properes. El Senat romà ho va considerar una amenaça 
per a la pau i ho va prohibir. Com que els segedans no en feren cas, Roma els 
declarà la guerra tot confiant el comandament de les seves tropes a Fulvi 
Nobilior, un dels cònsols del 153 aC, amb una dotació de quasi 30000 soldats. 
Per tal que el cònsol pogués arribar a Hispania amb temps suficient perquè les 
operacions no se retardessin massa cap a l’hivern, aquell any, per primer cop, 
va jurar el seu càrrec el dia 1 de gener i així es va continuar fent a partir de 
llavors. Això va comportar l’acabament de l’any 154 aC amb dos mesos menys 
del que tocava. Ben paradoxal: per una raó bèl·lica el més dedicat al déu de la 
guerra va acabar de perdre un dels darrers privilegis que li quedaven pel fet 
d’haver estat el primer mes de l’any en els inicis del calendari romà.  



 
Hem deixat el primer cònsol de Januarius cavalcant cap a la Hispania amb els 
seus 30000 legionaris. Encara que sigui cometent una petita infidelitat al nostre 
fil conductor, la curiositat ens impulsa a acompanyar-lo! El destí de Fulvi 
Nobilior i els seus homes no fou gens afortunat. Els segedans, davant d’un 
exèrcit tan gran, varen demanar asil a Numància i varen intentar negociar amb 
Nobilior però, donat que aquest exigia una rendició sense condicions, li varen 
plantar cara a 15 quilòmetres al sud de Numància en una batalla on els romans 
varen perdre més de 6000 homes. Era el dia 23 d’agost de 153 aC, festa 
romana de la Vulcanalia, en honor al déu Vulcà. Des de llavors aquesta data 
fou declarada nefasta en el calendari romà! Els celtibers, que també varen tenir 
nombroses pèrdues, es varen refugiar dins dels murs de la ciutat de Numància 
que fou immediatament assetjada per Nobilior. Poc després el general romà va 
rebre reforços procedents de Numidia (Àfrica) entre els quals hi havia elefants. 
Això el va animar a atacar Numància però un elefant ferit per una pedra 
llançada des de les muralles de la ciutat és va enfurismar tant que va començar 
a córrer sense control entre les pròpies tropes romanes. Els altres animals 
també es varen posar a córrer en desbandada i es creà una situació de 
desconcert que els celtibers varen aprofitar per causar més de 4000 morts 
entre els legionaris. Les desgràcies de les legions romanes varen continuar: 
desfetes militars, canvis de bàndol d’algunes ciutats i els freds de l’hivern varen 
causar moltes baixes en l’exèrcit de Nobilior. Aquestes notícies procedents 
d’Hispania varen influir en què fos escollit per al consolat de 152 aC el general 
Claudi Marcelo que, amb un tarannà més negociador, va redreçar una mica la 
situació. Pocs anys després rebrotaren els conflictes i les guerres que 
conclogueren amb la destrucció definitiva de Numància. 
 
L’altre mes instituït per Numa Pompili va ser el mes Februarius que estava 
dedicat als morts i a ritus purificatoris. Sembla que Februarius prové de la 
paraula februa sobre el significat de la qual Ovidi escriu: 

 
“...En un mot, tot allò  

que serveix per a purificar el nostre cos era designat amb  
aquest nom entre els nostres barbuts avantpassats.  
D’aquí prové el nom del mes...” 

(II,  28-31) 
 
El text és prou clar. Tan sols hem d’afegir-hi que els primers barbers varen 
aparèixer a Roma uns 300 anys abans de Crist. Malgrat que Februarius era un 
mes de purificació, també tenia les seves festes. En citarem tres. Els Lupercalia 
(15 febrer) que estaven dedicats a Faune i que deuen el seu nom al mot 
Lupercal, topònim d’una gruta on la llegenda suposava que la lloba (lupa) havia 
alletat a Ròmul i Remus. Els Terminalia (23 de febrer) estaven dedicats a 
Terminus, déu de les fites i pedres de terme. El Regifugium (24 de febrer) que 
commemorava la fugida del rei Tarquini (534 aC – 509 aC) i, amb ella, la 
caiguda de la monarquia. 
 
Hi ha autors que pensen que Januarius inicialment es va col·locar al principi de 
l’any mentre que Februarius es va situar a final d’any i que fou en el període 
dels decemvirs (450 aC) quan Februarius es col·locà entre Januarius i Martius.  



Altres autors pensen que ja originalment aquests dos mesos es varen situar en 
l’ordre habitual abans del Martius. El mateix Ovidi, en dos llocs diferents del seu 
Fastos (I, 43-44 i II, 47-54) sembla sostenir, contradictòriament, una i altra 
teoria. Queda doncs en peu la pregunta de si, en algun moment, febrer fou el 
darrer més de l’any. 
 
En tot cas el cert és que, fruit d’un canvi o de dos canvis, finalment els mesos 
originals varen quedar desplaçats dos llocs enrera de manera que el Quintilis 
va passar a ocupar el setè lloc, el Sextilis va passar al vuitè lloc, el September 
va passar al novè lloc, l’October va ocupar el desè lloc, el November va passar 
a l’onzè lloc i, finalment, el December va anar a caure al dotzè lloc. Curiós 
desplaçament entre el nombre que dóna nom al mes i la posició que ocupa el 
mes dins de l’any. Aquesta sorprenent diferència encara està ben present en 
els nostres calendaris! 
 
Numa Pompili considerava que els nombres parells portaven  malastrugança i 
no estava disposat a tolerar mesos que tinguessin un nombre parell de dies de 
manera que tots els mesos que Ròmul havia deixat en 30 dies (Aprilis, Iunius, 
Sextilis, October, November i December) ell els va passar a 29 dies, la resta la 
mantingué en l’imparell 31 dies. Al nou Januarius li va assignar 29 dies i al ja 
fosc en si mateix Februarius li va assignar el maleït nombre parell de 28 dies. 
Això feia un any de 355 dies que encara no encaixava bé amb els períodes 
naturals. Per corregir aquest desfasament cada dos anys s’intercalava un bloc 
de dies suplementari alternativament de 22 dies i de 23 dies que s’anomenava 
Mercedonius. El nom prové de merces que significa salari o recompensa ja 
que, en aquest període, se solia donar una paga als esclaus. Curiosament 
aquests blocs de dies que s’intercalaven cada dos anys no es posaven al final 
de l’any com seria d’esperar sinó entre el 23 de febrer en què se celebraven els 
Terminalia i el 24 de febrer en què se celebrava el Regifugium. Així doncs, un 
període de quatre anys d’aquest calendari presenta la següent distribució de 
dies: 

 
Primer any: 355 dies 
Segon any: 377 dies 
Tercer any: 355 dies 
Quart any: 378 dies 

 
El que fa un total de 1465 dies en quatre anys. Tenint en compte que, en el 
nostre calendari, quatre anys corresponen aproximadament a 1461 dies, 
encara observem que l’any de Numa Pompili era 4 dies massa llarg! Per 
justificar el mot aproximadament de la frase anterior haurem d’anar uns 2200 
anys més endavant en la història del nostre calendari. Però no correm tant! 
 
La intercalació dels Mercedonius així com l’establiment dels dies fastos, els 
dies nefastos, els dies d’assemblea, els dies de mercat... era feta per una casta 
sacerdotal que sovint l’emprava per afavorir els seus interessos polítics o 
econòmics. Tenir el monopoli del temps era un gran avantatge i, per conservar 
aquest control, les regles per a l’establiment del calendari es mantingueren 
secretes fins que l’any 304 aC  Gneu Flavi, fill d’un llibert i secretari del pontífex 
màxim Api Claudi, va fer pública en el fòrum una llista amb els dies 



d’administració de justícia. Aquesta acció representa l’inici de la secularització 
del calendari tot començant un desplaçament des de l’àmbit reservat dels 
sacerdots i els patricis a l’espai més obert del que avui anomenaríem societat 
civil. De totes maneres la intercalació del Mercedonius es mantingué sota el 
control dels sacerdots i sovint es va continuar exercint en funció de les seves 
conveniències. A vegades s’oblidaven de fer la intercalació, a vegades els anys 
s’allargaven per tal de perllongar el període de gestió pública d’un determinat 
magistrat, a vegades no s’intercalava el nombre correcte de dies.  A poc a poc 
el calendari civil va anar desajustant-se respecte dels períodes estacionals i 
podia fer una calor despietada en els mesos que, segons el calendari, eren 
d’hivern o podia ser temps de verema mentre el calendari assenyalava la 
primavera. Haurem d’esperar a Juli Cèsar per posar ordre en aquesta situació 
caòtica! 
 
Finalment voldríem donar un cop d’ull a la peculiar organització interna dels 
mesos del calendari romà. Cada més tenia tres dates especialment 
assenyalades, les calendes, les nones i les idus (o els idus), que segons 
sembla eren vestigis de l’origen lunar dels mesos. Les calendes originàriament 
corresponien a la lluna nova, les nones al quart creixent i les idus a la lluna 
plena. Aquestes dates sobrevisqueren al seu significat original: quan els mesos 
varen deixar de relacionar-se amb les llunes es varen mantenir les seves 
divisions ja buides de sentit astronòmic però plenes d’utilitat pràctica per a la 
vida quotidiana dels romans. En el seu propi nom el nostre calendari fa perviure 
encara les calendes romanes. També el nostre llenguatge conserva l’expressió 
irònica “a les calendes gregues” (derivada de l’expressió llatina "Ad calendas 
grecas"), per indicar senzillament mai ja que el calendari grec no tenia 
calendes. 
 
Les calendes eren el primer dia de cada mes, en canvi les nones i les idus 
queien en dies diferents segons els mesos. A Martius, Maius, Quintilis i October 
les nones eren el setè dia i les idus el quinzè dia mentre que en els altres 
mesos les nones eren el cinquè dia i les idus el tretzè dia. El dia abans de les 
calendes, les nones i les idus, és a dir, la vigília, s’anomenava Pridie i l’endemà 
d’aquelles dates era considerat un dia de mal averany. Els altres dies del 
calendari romà rebien el nom comptant els dies que falten fins a la propera data 
especial (calendes, nones o idus). Repassem, per exemple, el calendari de 
Martius: 
 

1 de Martius:  Calendes de Martius. Festa dels Matronalia.  
2 de Martius:  Sisè dia abans de les nones de Martius. 
3 de Martius:  Cinquè dia abans de les nones de Martius 
4 de Martius:  Quart dia abans de les nones de Martius 
5 de Martius:  Tercer dia abans de les nones de Martius 
6 de Martius:  Pridie, dia abans de les nones de Martius 
7 de Martius:  Nones de Martius. 
8 de Martius:  Vuitè dia abans de les idus de Martius. 
9 de Martius:  Setè dia abans de les idus de Martius 
10 de Martius:  Sisè dia abans de les idus de Martius 
11 de Martius:  Cinquè dia abans de les idus de Martius 
12 de Martius:  Quart dia abans de les idus de Martius 



13 de Martius:  Tercer dia abans de les idus de Martius 
14 de Martius:  Pridie, dia abans de les idus de Martius 
15 de Martius:  Idus de Martius . Festa d’Anna Perenna. Aniversari de 

l’assassinat de Juli Cèsar. 
16 de Martius:  Dissetè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
17 de Martius:  Setzè dia abans de les calendes d’Aprilis. Els Liberalia. 
18 de Martius:  Quinzè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
19 de Martius:  Catorzè dia abans de les calendes d’Aprilis. Festa de les 

Quinquatrus. 
20 de Martius:  Tretzè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
21 de Martius:  Dotzè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
22 de Martius:  Onzè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
23 de Martius:  Desè dia abans de les calendes d’Aprilis. El Tubilustrium. 
24 de Martius:  Novè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
25 de Martius:  Vuitè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
26 de Martius:  Setè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
27 de Martius:  Sisè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
28 de Martius:  Cinquè dia abans de les calendes d’Aprilis. 
29 de Martius:  Quart dia abans de les calendes d’Aprilis. 
30 de Martius:  Tercer dia abans de les calendes d’Aprilis. 
31 de Martius:  Pridie, dia abans de les calendes d’Aprilis. 

 
No es pot negar que aquest és el calendari d’un poble que mirava el futur, 
sempre pendent de la següent data rellevant o celebració, fent comptes enrera 
tot esperant la propera festa. Perquè de festes n’hi havia moltes en el calendari 
romà. A tall d’exemples, podríem repassar les que hem esmentat del mes 
Martius.  
 
La Matronalia era la festa de les matrones, és a dir de les dones casades en la 
qual es venerava a la deessa protectora dels parts, Iuno Lucina.  

 
Anna Perenna era una deessa que, segons sembla, representava la 
personificació dels anys que passen. La seva festa era especialment alegre per 
als romans que feien acampades prop del Tíber, menjaven, bevien i ballaven 
tot desitjant-se molts anys de vida i felicitat. Una mica com les nostres festes 
d’any nou. No oblidem que Martius va ser durant un temps el primer més de 
l’any romà i que, durant segles, en ell accedien el seu càrrec els nous cònsols. 
 
Els Liberalia era una festa pública dedicada a Líber, assimilat a Bacus,  el déu 
que va ensenyar als homes el conreu de la vinya. Pels carrers de Roma es 
venien pastissos de mel i se solia imposar als adolescents la toga viril que els 
convertia en ciutadans. Aquesta toga, completament blanca, era símbol de la 
llibertat. 

 
Les Quinquatrus era la festa de Minerva, patrona dels artistes i dels poetes. 
S’estenia des del 19 al 25 de març. Durant aquestes festes els estudiants feien 
vacances i els mestres rebien una petita gratificació. 

 



El Tubilustrium era la festa de purificació de les trompetes, especialment 
important abans de les expedicions militars en les quals les trompetes jugaven 
el seu paper. 
 
Per no quedar-nos tan sols en les festes del mes Martius en citarem algunes 
dels altres mesos. A les ja esmentades Megalèsia, Ceriàlia, Lupercalia, 
Terminalia i Regifugium, podem afegir-hi tres nous exemples. Les Saturnalia, 
dedicades al déu Saturn que se celebraven a partir del dia 17 de desembre, el 
setzè dia abans de les calendes de Januarius. Les Neptunalia, dedicades al 
déu Neptú que se celebraven el 23 de juliol, el desè dia abans de les calendes 
de Sextilis. Les Lemuria que se celebraven el 9, l’11 i el 13 de maig, és a dir, el 
setè, el cinquè i el tercer dia abans de les idus de Maius (l’elecció de nombres 
senars no és irrellevant, recordem les prevencions de Numa Pompili respecte 
dels parells!).  Aquesta festa estava dedicada a les ànimes dels morts. Casar-
se aquests dies portava mala sort com ens adverteix Ovidi: 
 

“Aquests dies no són tampoc 
apropiats perquè una viuda o una donzella contreguin 
matrimoni: qui es casi en aquestes dates no viurà pas 
gaire temps.” 

 
(V, 487-490) 

 
De totes maneres, tal volta per tranquil·litzar qui tingui una necessitat urgent de 
matrimoni, dos versos mes endavant ens diu “Això no obstant, aquestes tres 
festes, que cauen a la mateixa època, no corresponen a tres dies consecutius.”  
 
Les festes, les celebracions, els jocs... estan profundament associats al 
calendari romà. L’antiga Romà devia ser un paradís pels amants d’aquests 
actes... sempre que fossin ciutadans lliures, és clar. 
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