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Editorial

                
Diferents calendaris del món:

Acabem de entrar al 2010, voleu saber a quin any 
estan en altres cultures? Esbrina-ho amb nosaltres!

Un calendari és un compte sistemàtic del temps per 
a  la  organització  de  les  activitats  humanes. 
Antigament  el  calendari  es  basava  en  els  cicles 
llunars,  en  l'actualitat  encara  n'  hi  ha  alguns.El 
nostre calendari és el calendari gregorià, establert 
pel papa Gregori XIII, a instàncies de Ghiraldi. És 
vigent  des  de  1582  i  prové  del  calendari  julià, 
utilitzat des que Juli Cèsar l'instaurés l'any 46 aC. 
No  cal  dir-vos  que  estem  a  l'any  2010.És  un 
calendari solar.

Amb Ab  urbe  condita  som a  l'any  2763.És  un 
terme llatí que significa «des de la fundació de la 
ciutat» (de Roma), que segons la tradició es produí 
l'any 753 aC. Es fa servir per referenciar els anys a 
partir de la fundació de Roma, especialment útil en 
el camp de la historiografia de la Roma monàrquica 
i republicana.

Amb el  calendari xinès som a l'any 4706 – 4707: 
aquest calendari és llunisolar , és a dir, utilitza el 
sol  com  a  referència  i  consta  de  12  llunacions 
( dotze mesos llunars ) el que suposa entre 353 i 
355 dies. Cada cert temps més o menys , cada tres 
anys  ,  s’intercala  un any embolismal  entre 383  i 
385 dies. Encara que avui en dia a la Xina s'utilitzi 
el  calendari  gregorià,  el  xinès s'utilitza  per a  les 
festes més tradicionals.

Al calendari  hebreu som al  5770 – 5771:  És un 
calendari luni-solar, es basa tant en el cicle de la 
Terra al voltant de Sol (any), com en el de la Lluna 
al voltant de la Terra (mes). La versió actual, per la 
qual es regeixen les festivitats, fou establerta pel 
savi  Hil·lel  II  als  voltants  de  l'any  359,  com  a 

reforma  del  calendari  hebreu  antic,  però  no 
s'aplicà, com a mínim, fins al segle XI.

Si tenim en compte el calendari musulmà, islàmic 
o calendari de l'Hègira som a l'any 1431 – 1432. 
que determina les dates assenyalades de la religió 
islàmica.  Es  va  iniciar  arran  de  l'esdeveniment 
anomenat Hègira, la fugida del profeta Muhàmmad 
cap a Medina on es va crear la primera comunitat 
de creients (umma) de la nova religió, i que tingué 
lloc l'any 622 de la era cristiana.

L' any 2260 és l'any del calendari rúnic:

Van  ser  presumptament  una  invenció  medieval 
sueca. Eren escrits en pergamins o tallats en bàculs 
de  fusta,  os  o  banya.  El  calendari  rúnic  és  un 
calendari perpetu basat en el cicle metònic.

Calendari persa o iranià l'any 1388 – 1389: és un 
calendari solar.  Aquest calendari va ser adoptat el 
1925  i  es  considera  més  precís  que  el  calendari 
gregorià atès que en el calendari gregorià hi ha un 
error d'un dia  cada 3320  anys,  mentre que en el 
calendari persa el mateix error apareixeria cada 3.8 
milions d'anys 

Calendari maia: és un calendari cíclic es repeteix 
cada  52  anys.  En el  temps  del  començament  de 
0.0.0.0.0  4  ahau  8  cumkú  corresponent  al  13 
d’agost  del  3114  a.  C.  del  calendari  gregorià  i 
acabarà  el  21  de  desembre  de  2012  ,  després 
s'iniciarà un nou cicle.

Calendari asteca (mexicà) calendari maia 


