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MÓN EMPORDÀ

El calendari biodinàmic, noves 
maneres del pagès de mirar la lluna

Des de sempre, el pagès ha mirat la Lluna. Tothom sap 
que, segons la fase en què es troba aquesta, sembrar o 
treballar la terra pot canviar.

Hi ha moltes maneres de mirar la Lluna. La més habitual i 
la que tradicionalment s’ha fet servir és observar-ne la part 
il·luminada. Durant el desplaçament en què la Lluna fa la 
volta a la Terra, va canviant de forma. Comença amb la 
lluna nova, en la qual la cara il·luminada no es veu des de 
la Terra, i va creixent dia a dia, fins que es veu totalment 
il·luminada (lluna plena), per a anar minvant dia a dia, fins a 
arribar a la fase següent (lluna nova).

La lluna creixent augmenta la vitalitat de les plantes, que 
són més fortes; en canvi, la lluna minvant incrementa l’ener-
gia específica, com els colors, les olors i els sabors, que 
esdevenen més perceptibles. Col·loquialment anomenem 
«lluna nova» a la creixent  i «lluna vella» a la minvant.

Una altra manera de mirar la Lluna és segons el movi-
ment que té, ja que la volta que fa a la Terra no forma una 
circumferència perfecta; hi ha moments en què se’n sepa-
ra. L’anomenem «lluna ascendent» –no la confongueu amb 
la lluna creixent, ja que són fenòmens diferents–. Poste-
riorment s’apropa a la Terra i és el que anomenem «lluna 
descendent». És un moviment semblant al del cicle anual 
del Sol, en el qual veiem que diàriament està més alt, fins 
que al cap de mig any torna a baixar dia a dia. Els líquids 
interns de les plantes pugen o baixen segons la Lluna. Du-
rant la lluna ascendent, les plantes tenen més saba i, per 
tant, més activitat a la part aèria; al contrari, durant la lluna 
descendent, els líquids interns baixen i l’activitat vegetativa 
es produeix majoritàriament sota terra.

Una altra dada a tenir en compte és la constel·lació en 
que es troba la Lluna en el firmament. Quan passa davant 

d’una constel·lació, n’activa les influències. Des de l’anti-
guitat, s’ha associat cada una de les constel·lacions amb 
un dels quatre elements que componen la matèria. En pas-
sar la Lluna davant d’una constel·lació de foc (Àries, Lleó o 
Sagitari) , l’activitat de les plantes se centra bàsicament en 
l’elaboració de fruits i llavors. Són bons dies per a sembrar 
o treballar plantes de les quals aprofitem els fruits o les lla-
vors (cereals, fruiters, tomates, mongetes…). Quan tenim 
la Lluna davant d’una constel·lació de terra (Taure, Verge 
o Capricorn), la planta privilegia les arrels i l’escorça. Són 
bons dies per a treballar pastanagues, patates o apis. Si 
la lluna passa davant d’una constel·lació d’aire (Bessons, 
Balança o Aquari), l’element prioritari són les flors de les 
plantes. Són bons dies per a dedicar a les carxofes, coli-
flors i totes les flors ornamentals. Finalment, quan la lluna es 
troba davant d’una constel·lació d’aigua (Cranc, Escorpí o 
Peixos), afavoreix les fulles (enciams, bledes, espinacs…).

Altres forces a tenir en compte són les marees que, com 
passa amb el mar, fan pujar o baixar més la saba. Són 
útils sobretot per a contraposar forces en dies no indicats. 
Així mateix ens poden servir per a potenciar algun efecte. 
També cal esmentar que hi ha dies, com poden ser l’apo-
geu (moment en què la Lluna està mes lluny de la Terra), el 
perigeu (moment en que està mes a prop), o nodes (mo-
ments en què es travessa el pla de l’eclíptica), en els quals 
evitarem treballar .

És bo tenir algun calendari per a poder seguir l’evolució 
dels dies. N’hi ha de diferents al mercat, però els més cor-
rents són el Calendario Original de Agricultura Biodinámica, 
de Maria Thun (editorial Rudolf Steiner) i el Llunari (www.
lunario.es),  editat en català.
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