Tabella II
Tempus Fugit
Un dia amb els Bæbii Saguntini
Idibus Ianuariis (13 de gener)
Mercurii dies
Tempus fugit!, certament quina veritat!... quant de temps ha passat ja des
de la meua última anotació!
M'agradaria explicar-vos el meu dia a dia, perquè en tots aquests anys, poc
ha canviat.
Em solc alçar molt prompte, amb el sol, que és qui dirigeix les nostres
activitats diàries. Amb els seus primers raigs s'inicia l'enrenou en totes les
dependències de la casa. Uns esclaus comencen a netejar, a recollir, a
preparar la neteja diària, la roba dels amos i el desdejuni (ientaculum). Uns
altres organitzen, segons la seua categoria social, els nombrosos
conciutadans (clientes) que venen a presentar els seus respectes al senador,
a demanar la seua ajuda, a saludar-lo i a acompanyar-lo després al fòrum
en els seus quefers.
La xicoteta Bæbia és la més matinera de tots perquè li agrada estar present
en l'ofrena als déus Lars (divinitats de la família) en l'altar domèstic. Quasi
al mateix temps comença en el tablinum la salutatio matutina i en la resta
de la casa, el treball diari.
La nodrissa atén el bebè davant l'atenta mirada de la seua germana. Llavors
comencen les perruqueres (ornatrices) a arreglar-me. No perd ni un segon,
perquè aprofite per a planificar les tasques del dia, com el menjar, les
compres del mercat, la roba que llavar... deixe tot disposat perquè tinc
costum d’eixir pel matí a les termes femenines (thermae), al fòrum, a les
botigues (tabernæ),...sempre hi ha temes pendents. A més a més, ara estem
en plenes obres d'ampliació de la domus perquè la família ha crescut. A
l'hora quinta prenim un menjar no gaire abundant (prandium) i després
arriba el millor moment del dia...el descans (sesta) de l'hora sexta.

A la vesprada alguns continuen amb els seus treballs, però nosaltres anem
a qualsevol espectacle públic, a alguna lectura pública o de visita a casa
d'alguns amics i els homes, solen anar, a les termes masculines.
Aproximadament a l'hora nona, ja estem tots a casa, sopem junts,
comentem com ens ha anat la jornada i després descansem.
Certament és difícil ser puntual, per això en Saguntum la majoria utilitza el
gran rellotge de sol (horologium) que hi ha al costat del temple de Diana per
a organitzar les seues activitats, però nosaltres, comptem amb un nou
invent, una clepsidra, molt útil per a mesurar el temps a la nit o quan està
ennuvolat, perquè només necessita aigua per a funcionar. És un dels regals
que va portar el meu marit Lucius Bæbius del seu últim viatge a Roma.
Què tard se m'ha fet! Ja és la primera uigilia, ara només estan desperts els
soldats de guàrdia.

Clepsidra. Taller Tempore Capto. Ludere et Discere

Sabies que…?
• El nostre calendari actual, és pràcticament l’establert per Juli Cèsar l'any
46 a C.
• Els noms dels mesos es deuen als déus romans, a personatges importants
o a la posició que ocupen en el calendari, així doncs:
MES
Ianuarius

DEDICAT A...
Estava dedicat a Janus

Februarius

De februa, cerimònies de
purificació

Martius

En honor a Mart, déu de la guerra.
Al principi, era el primer mes de
l'any

Aprilis

Consagrat a Venus

Maius

Es creu que dedicat a Maia, mare
de Mercuri

Iunius

Per la deessa Juno

Quintilis

El cinquè. Després de la mort de
Juli Cèsar se'n va dir Iulius en el
seu honor

Sextilis

El sisè. Se li va donar el nom de
l'emperador Augusto, passant a
dir-se Augustus

September

El mes setè

October

El huité

Nouember

El novè

December

El dècim

• L'any de traspàs, es diu així perquè els romans afegien un dia a la fi de febrer
amb el nom de davant diem bis sextum.
• La nostra paraula calendari deriva del kalendarium llatí que era el llibre en el
qual els prestadors apuntaven el nom dels seus deutors i les quantitats que els
devien. Aquest llibre es deia així perquè el dia assenyalat per a efectuar els
pagaments eren les Kalendas, el dia 1 de cada mes.
PER A SABER MÉS:
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ACTIVITATS
INumera les imatges, explica les accions i els moments de la
jornada del senador Lucius Baebius Hispanus:

IIRelaciona els dies de la setmana llatins amb el seu
corresponent actual:
Martis dies
Iovis dies
Lunæ dies
Solis dies
Mercurii dies
Saturni dies
Veneris dies

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge

Relaciona els mesos de l'any llatins amb el seu corresponent actual:
MESOS EN LLATÍ

MESOS

October

Gener

Iunius

Febrer

December

Març

Februarius

Abril

Nouember

Maig

September

Juny

Maius

Juliol

Sextilis

Agost

Martius

Setembre

Ianuarius

Octubre

Aprilis

Novembre

Quintilis

Desembre

ANOMENAT AIXÍ PER...

III - Decideix l'ordre cronològic dels següents moments de la
jornada de Grattia Maximilla.

a.

Pren el ientaculum.

b. Descansa una estona i fa la becada.
c.

Moment de l'arranjament personal: l’ ornatrix la pentina i maquilla.

d. S'alça a l'eixida del sol i es neteja sense arribar a banyar-se.
e.

Pren un aperitiu anomenat prandium en un thermopolium.

f.

Amb la posta del sol, acaba la jornada i es va dormir.

g. Arriba el temps d'oci: va a les termes, a un espectacle o lectura pública.
h. És el moment del menjar fort del dia: el sopar.
i.

Acudeix al fòrum, a les botigues o va de visita.

IV- Fes el rellotge de Cèsar

Instruccions

Retalla la figura del rellotge i pega-la en un cartolina. Després retalla la maneta i
fixa-la amb un enquadernador en el centre del rellotge.

EL RELLOTGE DE C. JULI CÈSAR
La finalitat: És la de poder conèixer mitjançant un rellotge especial, com
mesuraven els romans els diferents moments d'una jornada.
Com es lliguen les hores i les vigílies
És un dodecaedre, figura geomètrica de dotze costats, amb un costat intern per a
les hores (les dotze hores del dia) i un extern per a les quatre vigílies (les dotze
hores de la nit)
La maneta de les hores indica sempre l'hora romana del dia i la vigília de la nit.
El dia: Quadrant intern
Hi ha dotze costats assenyalats de l'I al XII. Cada costat correspon a una hora. La
primera s'iniciava a l'alba i durava al voltant d'una hora. La dotzena era l'última
del dia, acabava a l'ocàs, després començaven les vigiliae.
Exemple: la maneta de les hores està entre les 10 i les 11 del dia, per als romans era
l'hora V
La Nit: Quadrant extern
El quadrant extern està dividit en quatre sectors corresponents a les quatre vigílies.
Les vigílies corresponen als torns de guàrdia nocturna dels sentinelles romans que
duraven al voltant de tres hores.
Exemple: la maneta de les hores està entre les hores 22 i 23 del dia, és per als
romans la II vigília.
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V- Identifica aquests rellotges romans amb els seus noms: rellotge de
sol, clepsidra i rellotge de pastor (rellotge portàtil).

Aquests textos parlen dels rellotges que hem vist. Uneix el text al rellotge:
“T'enviaré el rellotge i els llibres, si fera dia clar”.
Ciceró, Ad Familiares, XVI, 18, 3

“Quan tu reclamaves a grans veus set clepsidres, el jutge te les va concedir, Cecilià,
contra la seua voluntat. Però tu parles llargament durant molt de temps i mig tirat cap
endarrere beus aigua tèbia guardada en botelles de vidre. Perquè assacies per fi la teua
verborrea i la teua set, et preguem, Cecilià, que begues ja l'aigua de les clepsidres”.
Marcial, VIII, 7

“Durant la meua infància, no existia un altre rellotge que no fora el del meu estómac. Per
a mi era el millor, el més exacte; quan es feia sentir, es menjava, llevat que no hi haguera
res a menjar. Ara, encara que hi ha aliment en abundància, es menja només quan li plau
al Sol. La ciutat està plena de rellotges solars, però quasi tots els habitants s'arrosseguen
mig morts de fam”
De Beotica, obra apòcrifa de Plaute. A.G Noctes Atticae III .3.3
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VI-

Fes el teu horari escolar
HORARIUM

Hora

Lunae
dies

Martis
dies

Mercurii
dies

Iovis
dies

Veneris
dies
A
.
M
E
R
I
D
I
E
M

Hora

Lunae
dies

Martis
dies

Mercurii
dies

Iovis
dies

Veneris
dies
P
.
M
E
R
I
D
I
E
M
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VII-

Mots encreuats. Dies i mesos

1

2

3
4

5

6

7

8

9
10
11

12
13

14

14

Horitzontals:

1- En l'antic calendari romà era el mes setè. En llatí
4- L'antic nom d'aquest mes era Quintilis. En llatí.
5- Abans que aquest mes començara l'any, el primer mes era març. En llatí.
6- Dia de la setmana dedicat a la deessa Venus. En llatí, dues paraules.
8- Dia de la setmana dedicat al Sol. Més tard va rebre el nom de diumenge. En
llatí, dues paraules.
11- Té aquest nom perquè era el mes novè de l'antic calendari romà. En llatí.
12- És el mes dedicat a la deessa Maia, mare del déu Mercuri. En llatí.
13- Era el decé mes de l'antic calendari romà. En llatí
14- Dia de la setmana dedicat al déu Mercuri. En llatí, dues paraules.

Verticals:

2- Dia de la setmana dedicat al déu de la guerra. En llatí, dues paraules.
3- El primer emperador de Roma va donar nom a aquest mes. En llatí.
5- Dia de la setmana dedicat al déu Júpiter. Avui, dijous. En llatí, dues
paraules.
7- Era, abans de la reforma de Juli Cèsar, el mes que iniciava l'any. En llatí.
9- Dia dedicat a la Lluna i primer dia de la nostra setmana. En llatí, dues
paraules
10- Mes dedicat a la deessa Venus/Afrodita. En llatí
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VIII-

Lectura i comprensió lectora

Reconstrueix les diferents jornades que ens descriuen aquests autors clàssics:
Horaci, Marcial, Plini i Juvenal:
TEXT 1
“Per aquestes i altres mil raons viu més còmode que tu, oh il·lustre senador! Vaig
només on se m'antulla; pregunte el preu de les verdures i el pa; amb freqüència
acudisc a les xafarderies del Circ, i a la vesprada vaig al Fòrum i em detinc on es
diu la bonaventura; després em torne a casa on m'espera un plat de porros i
cigrons, i una coca d'oli i mel; m'és servida el sopar per tres esclaus; en un
vetllador de marbre blanc tinc dues copes i un got (...) Després em dormiré, sense
preocupar-me d'haver de matinar l'endemà (...) Estic ficat al llit fins a l'hora
quarta, passada la qual, passeig sense rumb fix, llig o escric el que em plau en
moments de reflexió; i ungisc el meu cos amb oli d'oliva,(…). Quan em sent cansat,
i el sol canicular em convida a prendre'm un bany, abandone el camp de Mart i
el joc del trigó. Després d'un esmorzar frugal, encara que suficient per a no sentir
el meu estómac buit la resta del dia, m'entretinc en el meu retir domèstic. Així és
com passen la vida els que estan lliures de la miserable tara de l'ambició; i heus
ací el que em consola: la convicció que porte una existència més dolça que si el
meu pare, el meu avi i el meu oncle hagueren sigut qüestors”
Horaci, Sàtira. VI, 111 ss

TEXT 2
“La primera i la segona hora consumeixen als qui es dediquen a donar el bon dia,
la tercera posa en moviment als advocats roncs. Roma prolonga les diverses
ocupacions fins a la cinquena, la sisena és la del descans dels fatigats, la setena
serà el final d'aquest, l'octava, fins a la novena, prou per als exercicis amb el cos
fregat amb oli, la novena exigeix trencar amb el nostre pes els llits que se'ns han
preparat: l'hora desena és, Eufemo, la de les meues llibrets, quan la teua cura
disposa els menjars fets amb ambrosia i el bon César es recrea amb el nèctar
celeste i sosté una mòdica copa amb la seua mà poderosa. Accepta llavors les
meues bromes: a qui li està permès, Talía meua, dirigir els seus passos al nostre
Júpiter al matí?”
Marcial, IV, 8
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TEXT 3
Plini saluda al seu volgut Minucius Fundanus.
“És sorprenent de quina manera portem o sembla que portem el compte de les
activitats que realitzem dia a dia a la ciutat, (...) perquè si li preguntes a algú:
“Què has fet hui?” Et respondrà: “He estat present en la cerimònia de la toga viril,
he assistit a un compromís o a unes núpcies; aquell m'ha sol·licitat la signatura
en un testament, aquell que l'acompanye en un judici, aquell que li done un
consell”.
Totes aquestes ocupacions són necessàries en el dia que les has fetes; però si jutges
que les has fetes tots els dies, semblen buides, molt més quan vius en el camp.
Llavors, doncs, acudeix aquest pensament: “Quants dies he consumit en activitats
inútils?”
És el que em succeeix quan en la meua vila Laurentina em dedique a llegir, a
escriure, o també a cuidar del meu cos de la cura del qual se sosté també l'esperit.
Per tant tu també deixa, quan se't presente la primera ocasió aqueix estrèpit,
aqueix anar i vindre i aqueixos treballs completament buits i dedica't a l'estudi o
al descans. Perquè és millor com va dir el nostre Atil·li d'una manera erudita al
mateix temps que faceciosa, estar ociós que no fer res. adéu”
Plini, Epistulae I, 9

TEXT 4
“La jornada en si es distribueix segons un bonic programa: l’ espòrtula, després
el fòrum amb Apol·lo expert en lleis i les imatges triomfals, entre les quals ningú,
davant el retrat del qual no sols tirar una pixada està permès, ha gosat posar els
seus títols de “Egipci” i “Arabarca”. Es retiren dels seus vestíbuls els antics i
cansats clients desistint dels seus desitjos, encara que l'esperança d'una invitació
a sopar és l'últim que es perd; han de comprar els desgraciats les seues cols i la
seua llenya. Devorarà mentrestant el més exquisit de la muntanya i de la mar el
patró d'aquesta gent i ell només es posarà a la taula entre buits suports...”
Juvenal, Sàtira I
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IX- Uneix l’ expressió llatina de temps amb la seua traducció. Si tens
dubtes, busca en internet.

EXPRESSIÓ LLATINA

TRADUCCIÓ

TEMPVS FVGIT

MAI

CARPE DIEM

EN AQUELL TEMPS

CAVE IDUS MARTIAS

PELS SEGLES DELS SEGLES

SINE DIE

MALS TEMPS

MALA TEMPORA
CURRUNT

ABANS QUE HAJA OCORREGUT ALGUNA COSA

A POSTERIORI

EL TEMPS FUIG

A PRIORI

VES AMB COMPTE EN ELS IDUS DE MARÇ

AD KALENDAS GRAECAS

GAUDEIX EL DIA

IN ILLO TEMPORE

SENSE FIXAR EL DIA, POSPOSAT
INDEFINIDAMENT

PER SAECULA
SAECULORUM

DESPRÉS QUE HAJA OCORREGUT ALGUNA
COSA
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X-

Vegem què tal et mous davant la càmera.

T'animes a representar el paper del fill primogènit de la gens Baebia, Lucius
Baebius Fulvius.
Pots triar entre aquestes opcions:
a)
Redactar un text en el qual Lucius Baebius Fulvius ens compte la seua
jornada diària.
b)

Redactar un text en el qual fa campanya electoral.

c)

Llegir de manera dramatitzada aquest text que t'adjuntem.
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RECURSOS DIGITALS


Com fer un rellotge de sol



Per a saber la data en llatí



Per a fer un calendari amb forma de dodecaedre



Fer un rellotge d'aigua


ttps://www.youtube.com/watch?v=B5mA1JkF6SY



https://www.youtube.com/watch?v=Ojf0ALSQpdE



https://www.nestleaquarel.es/como-construir-unaclepsidra



Vídeo per a infantil sobre el rellotge de sol



Instagram spatium_aetates
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