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n dels primers judicis celebrats a Catalunya per temes relacionats amb els
drets d’autor va ser
contra un editor que va copiar el
Calendari de l’Ermità. Tots dos almanacs, tant l’original com la còpia, asseguraven als seus lectors
que el seu era el bo. Aquesta és
una de les anècdotes que explica
Norbert Tomàs Bilbeny, actual
editor de la publicació que el seu
rebesavi va fundar durant la segona meitat del segle XIX.
Antoni M. Morera Colom era
un agrimensor “reciclat” en editor.
L’any 1856 va publicar el “Calendario Histórico Universal y Perpetuo”. A partir de 1875 va començar
a treure el Calendari de l’Ermità
(per a 1876). De fet, era el “Calendario del Ermitaño de los Pirineos”, que era el títol original en
castellà.
Norbert Tomàs explica que el
seu rebesavi “era un home de cultura afrancesada i tenia coneixements d’astronomia però també
era una persona d’idees una mica
retrògrades que criticava Copèrnic”. Això no va impedir l’èxit del
calendari, que des d’aleshores s’ha
continuat publicant de manera
ininterrompuda. No va desapareixer ni tan sols durant els anys de
la Guerra Civil.
Algunes coses sí que han variat,
és clar. Per exemple, a partir de
1920 va incorporar un nou apartat, la Crònica Anual. I durant la
República va canviar la portada
–que és un gravat d’un frare– i va
camuflar les referències religioses
a l’interior. I avui en dia es publica tant en català com en castellà.
A més, “ara està de moda entre el
públic urbà”, segons constata Norbert Tomàs. Originàriament,
aquesta mena d’almanacs interes-

&-4$-$6-44n)"/
%&.0%*'*$"31&326¢
"$"5"-6/:"&-40-
4635.*/654
"#"/426&"."%3*%
%63"/5-"3&1´#-*$"
&-$"-&/%"3*%&
-n&3.*57"$".6'-"3
-&43&'&3¢/$*&4
3&-*(*04&4
6/%&-413*.&34
+6%*$*4%&%3&54
%n"6503'06$0/53"
6/'"-4*'*$"%03
%&-n"-."/"$
&-453"%*$*0/"-4
$"-&/%"3*4%&1"(¢4
"$56"-.&/5&45"/
%&.0%"&/53&&-
1´#-*$63#

saven sobretot els pagesos i és per
aquest motiu que són plens de dades sobre collites, plantes, fires
agrícoles i mercats.
El Calendari de l’Ermità va apareixer per primera vegada en un
moment en que proliferaven
aquestes publicacions. “El període més important d’edició de calendaris es produeix a partir de
1836”, explica Norbert Tomàs. Hi
havia precedents com el Llunari
de Gerónimo Cortés, publicat a
Valladolid l’any 1768, que oferia
dades “vàlides fins al 1778” i que
feia constar que la Inquisició l’havia aprovat o el “Almanak del doctor Judas Tadeo” de 1791, imprès
a Barcelona “amb llicència reial i
eclesiàstica”, que publicava “els
dies en què es podien treure les
ànimes del Purgatori”. Altres precedents foren el “Calendario para
el Principado de Cataluña” imprès
a Madrid el 1802 i el “Calendario
filosófico, moral, instructivo y religioso” del mestre i psicòleg Miguel Dubá de 1845.
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El “Calendari del Pagès” va sortir
per primera vegada el 1856 i va durar fins fa deu anys. El “Calendari
dels Pagesos”, que era un altre de
diferent, va apareixer l’any 1861.
Durant un temps “el meu pare va
compaginar l’edició del calendari
dels Pagesos i el de l’Ermità”, explica Norbert Tomàs. L’editor també comenta altres curiositats com
que els almanacs, calendaris i auques eren “publicacions molt senzilles, conegudes com a literatura
de canya i cordill”. El més sorprenent és que al segle XIX la majoria
de gent encara era analfabeta però
els almanacs, tot i estar plens de
lletra, eren un gran negoci perque
“es venien moltíssim”.
Norbert Tomàs va fundar Edicions Morera per tal de continuar
amb la tradició familiar. Declara
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