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1. Les quatre estacions de la vida humana 

La vida humana es mou entre el temps i l’espai. L’home, com diu el 

salm, “se’n va al seu treball i a la seva tasca fins al vespre” (Sl 104, 23), 

tot trencant la monotonia amb l’alternança de treball i de lleure, 

d’acord amb les quatre estacions –Primavera, Estiu, Tardor i Hivern. El 

nostre calendari occidental, que anomenem gregorià (dies de 24 

hores, setmanes, mesos i estacions), és extraordinàriament precís i 

només necessita la correcció d’un dia cada 3.300 anys. 

 

2. Natura i sacralització del poble d’Israel  

Les festes al poble d’Israel s’imposten en les estacions de l’any i fan 

referència als fets fundacionals del poble d’Israel. La Pasqua jueva, a 

l’equinocci de primavera, que era el Cap d’Any, en el seu origen fou 

una festa de pastors, amb l’oferiment d’un anyell. Però els fets de 

l’Èxode i el pas del Mar Roig van fer d’aquesta festa la més important 

de l’any jueu, el “Passover”, que té el seu cimal amb l’altra festa del 

final de la primavera, que és el “Shavuot” (festa de les collites). 

 

3. La Pasqua i la Pentecosta cristianes 

Generalment els cristians no ens adonem que som continuadors i 

subsidiaris del judaisme. El “Passover” jueu és la nostra Pasqua 

cristiana en què commemorem la mort sacrificial de Crist, Anyell 

Pasqual, i la seva resurrecció, en el cicle primaveral del pas de la mort 

a la vida. La Pasqua cristiana es complementa amb la Pentecosta 

(Pasqua Florida, Pasqua Granada). 

 

 

4. I Nadal?  

Aquesta gran festa cristiana coincideix amb el solstici d’hivern, quan 

el sol comença a créixer fins a arribar a la plenitud d’estiu amb la 

festa de Sant Joan, quan el sol comença a minvar. Com digué Sant 

Joan Baptista, “cal que Ell creixi perquè jo minvi”.  

 

5. Les témpores 

Són una institució purament romana, que té com a antecedents les 

festes populars paganes equinoccials que l’Església Romana volgué 

cristianitzar convertint-les en dies especials per a agrair les collites, 

demanar el temps favorable per a l’agricultura, amb rogatives i 

processons populars, penitencials, que no tenien res a veure amb les 

paganes que encara perduraven en certs reductes. 

 

6. Les quatre estacions a la sagristia de Montserrat 

Els monjos benedictins fan de la litúrgia el centre de la seva pregària i 

de la seva vida. En els anys 40, la comunitat de Montserrat volgué 

reflectir aquesta espiritualitat en les pintures de la sagristia nova, 

encomanades a l’artista Josep Obiols. A la volta són representades 

les quatre témpores o estacions litúrgiques, amb una iconografia 

molt subtil que inclou els sacrificis de l’Antic Testament i les escenes 

del Nou que evoquen l’Eucaristia. Tota una catequesi. 

 

7. Conclusió 

La vida del cristià, com tota vida verament humana, se sustenta en 

contacte amb la natura i el seu cicle. La dimensió ecològica que, tan 

assenyadament, ha remarcat el Papa Francesc en l’encíclica Laudato 

Si no és un simple afegit modern al cristianisme sinó que el respecte 

a la Creació i l’ús dels temps i dels elements materials formen part 

substancial del cristianisme i la seva expressió cultual.   
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