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L'etimologia de les estacions

Els noms de les estacions tenen una història etimològica curiosa. De les tres estacions en què dividien l’any, els romans consideraven que la primavera era la més important segurament perquè la seva arribada suposa una explosió de vida al món animal i vegetal. És per això que li atorgaren el privilegi de ser la primera estació de l’any. El final de la primavera fou conegut com a veranum tempus, que en castellà donaria “verano”. En canvi, la paraula “estiu” vendria de l'època de més calor del veranum tempus, l'aestiva, paraula relacionada amb una arrel indoeuropea que conté la idea d’encendre; en francès tenim "été", en italià "estate" i en castellà també hi ha l'expressió "época estival" en al·lusió a l'època de calor del "verano". Després del primum ver i del veranum tempus, hi havia l’hibernum tempus, que donaria la paraula “hivern” i “invierno”. L’origen clàssic d’aquestes tres estacions estaria en el mite de Persèfone. Posteriorment en català sorgiria l’estació de la tardor, derivada de l’adjectiu tardus (“tardà”). La raó podria ser que és en aquesta època quan es recullen les darreres collites de fruita. El castellà “otoño” derivaria del llatí autumnus i aquest per ventura del verb augeo (“incrementar”), de manera que podria remetre a la idea que amb aquesta estació la vegetació arriba a la seva plenitud.
Així doncs, a l'antiguitat hi havia solament tres estacions. Abans, però, que es convertissin definitivament en quatre n'hi hagué cinc. Al capítol 53 de la segona part d' El Quijote (segle XVII) trobam la següent enumeració: 
"la primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera, y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua; sola la vida humana corre a su fin ligera más que el tiempo, sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten”.
Barcelona, nuèch d’estiu

Nacion: 
Espanha / Catalonha
An: 
2013
Genre: 
Comèdia
Durada: 
95'
Direccion: 
Dani de la Orden

Cast: 
Bárbara Santa Cruz, Jan Cornet, Francesc Colomer, Joan Dausà, Mar del Hoyo, Laura Díaz, Miki Esparbé, Sara Espígul
Produccion: 
El Terrat, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Distribucion: 
 Cameo, Filmin
Data de sortida:  
15 de julhet de 2014 (cinèma)

Argument:
En una nuèch d'estiu, fin finala sièis istòrias d'amor pòdon se produsir o desaparéisser... Per enquadrar aqueles possibles amors lo Cometa Rose illuminarà aquela nuèch magica ...


Barcellona, notte d’estate

Nazione: 
Spagna / Catalogna
Anno: 
2013
Genere: 
Commedia
Durata: 
95'
Regia: 
Dani de la Orden

Cast: 
Bárbara Santa Cruz, Jan Cornet, Francesc Colomer, Joan Dausà, Mar del Hoyo, Laura Díaz, Miki Esparbé, Sara Espígul
Produzione: 
El Terrat, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Distribuzione: 
 Cameo, Filmin
Data di uscita: 
15 Luglio 2014 (cinema)

Trama:
In una notte d'estate, sei storie d'amore possono finalmente sbocciare oppure sfumare... A fare da cornice a questi possibili amori la cometa di Rose che illuminerà questa magica notte...



Barcelona, noite de verão 

Nacionalidade: 	Espanha
Ano: 			2013
Gênero: 		Comédia
Duração: 		95’
Direção: 		Dani de la Orden
Elenco: 	Bárbara Santa Cruz, Jan Cronet, Francesc Colomer, Joan Dausà, Mar Del Hoyo, Lara Díaz, Miki Esparbé, Sara Espígul
Distribuição: 		Cameo, Filmon
Data de lançamento: 	15 julho 2014 (cinema)

Sinopse:
Numa noite de verão, seis histórias de amor podem finalmente florescer ou desaparecer... Para emoldurar estes possíveis amores, o cometa Rose iluminará esta mágica noite. 


