Matemática e literatura

Que Ano é Hoje?

Nuno Camarneiro

No passado dia 23 de abril celebrou-se o Dia Mundial do Livro, uma data
escolhida para homenagear Cervantes e Shakespeare, que morreram há
400 anos “mais ou menos” nesse dia.

C

elebram-se este ano os 400 anos da morte de William
Shakespeare e também de Miguel de Cervantes, dois
dos escritores mais importantes da História da Literatura
e considerados os maiores dos respetivos países.
É muitas vezes referida a coincidência de terem morrido em dias sucessivos, Cervantes a 22 de abril de 1616 e
Shakespeare a 23 de abril. Na verdade, não foi exatamente
assim, já que nesse período Inglaterra se regia ainda pelo
antigo calendário Juliano (implantado por Júlio César em
46 a.C.) enquanto em Espanha vigorava já o calendário
Gregoriano, implantado pelo Papa Gregório XIII em 1582,
através da bula Inter gravissimas. A diferença entre os dois
calendários é de dez dias, pelo que a data de morte de
Shakespeare seria 3 de maio no nosso calendário, 11 dias
depois da do seu camarada de letras.
Estamos tão habituados à utilização de um calendário
universal que pode parecer-nos bizarro que as datas variem de país para país, mas o calendário atual (o referido
calendário Gregoriano) foi adotado inicialmente apenas
por alguns países (entre os quais, Portugal e Espanha), a
Grã-Bretanha só o adotou em 1752, o Japão em 1873, a China em 1912 e a Grécia em 1923.
Este calendário apresenta algumas vantagens em relação aos precedentes, já que se aproxima bastante do ano
solar (existe uma pequena diferença de 27 segundos por
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ano) e regulariza os anos bissextos, uma questão que não
tinha sido completamente resolvida. O calendário Juliano é ainda utilizado por muitas igrejas ortodoxas, embora
os países onde estas estão sediadas utilizem o calendário
Gregoriano. Como curiosidade, a transição entre calendários obrigou a um salto de 4 para 15 de outubro de 1582,
não sei se com a respetiva diminuição nos salários.
Mesmo no nosso mundo globalizado subsistem alguns calendários alternativos, por exemplo, o norte-coreano, ou calendário Juche, segundo o qual o primeiro ano coincide com o nascimento de Kim-Il-Sung,
em 1912, o que faz com que estejam atualmente no ano
105; também o calendário arménio, que se iniciou no
nosso ano de 552 d.C., ano em que a Igreja Arménia se
separou da Igreja Católica; ou ainda o “Era Unix” ou
“Unix time”, usado pelo sistema operativo homónimo e
que conta os segundos transcorridos desde as 00:00:00 de
1 de janeiro de 1970.
Mas voltando a Cervantes e a Shakespeare, a verdade é
que o dia 23 de abril foi escolhido para o Dia Internacional
do Livro em homenagem a ambos os escritores, pode não
ser exato, mas é mais do que merecido, as suas obras estão
vivas e bem vivas, independentemente do calendário pelo
qual nos regemos.

