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  L’evolució de la Terra ha patit cataclismes planeta-

ris i d’extincions massives, de causa endògena i exò-

gena, i amb total absència de calendaris humans. Els 

processos evolutius de la natura, còsmics, planetaris i 

biològics són, i seran, aliens a càbales calendàriques, 

numerològiques i profètiques. Tot i això, l’activitat 

humana sí pot arruïnar el planeta i comprometre la nos-

tra civilització però, açò, mai suposaria la Fi del món. 

 

L’escenari de la Fi del món (agafant l’Univers com sis-

tema aïllat) no vindrà fixat per deïtats, profetes i vidents, 

però sí es veurà molt determinat per la 2ª llei de la ter-

modinàmica, quan s’uniformitze a tot arreu l’equilibri 

de temperatures fregant el 0º K (zero absolut) impossi-

bilitant-se, així, tota transferència energètica. Aquesta 

absència total d’energia-radiació serà la “mort tèrmi-

ca” de l’Univers i s’agafe el màxim estat d’entropia. 

És ben cert que els maies van ser el poble de l’antigui-

tat més bolcat a la mesura precisa del temps i la confec-

ció de calendaris, amb un context lligat a la superstició i 

les arts endevinatòries. En la visió cosmològica maia la 

2012, la natura no sap de dates 
apocalÍptiques 
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Abstract: “2012, la naturaleza no entiende de fechas apocalípticas”. Este artículo lleva el propósito de dar clari-
dad y no clarividencia en este mediático y apocalíptico año 2012. Y que resulta concluyente afirmar que los procesos 
evolutivos de la naturaleza, cósmicos, planetarios y biológicos, han estado y estarán al margen de todo influjo caba-
lístico, numerológico, calendárico y profético. (Sí este artículo es de tú interés, utiliza un traductor tecnológico)
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concepció del temps era cíclica, no lineal. Ells, predeien 

que al termini del seu gran cicle del Compte Llarg, com 

a rellotge de corda que s’atura, el món sucumbiria en un 

caos de destrucció global i que de les mateixes cendres 

renaixeria un nou cicle de Creació.

La mesura del temps dels maies és una complexíssi-

ma estructura matemàtica vigesimal que combinava de 

forma simultània i precisa tot un concert sincrònic de 

sistemes calendàrics, com era el Compte Llarg i la seua 

Sèrie Inicial, el Compte Curt, Sèrie Complementària, 

els cicles sinòdics de Venus, el calendari litúrgic Tzolkin 

i el calendari civil/solar Haab; aquet superava en exacti-

tud al nostre actual calendari gregorià. El Compte Llarg 

era la cronologia súmmum de referència per a la cultu-

ra maia, descrit en cinc sèries 

numèriques d’escala decreixent 

expressades en unitats de temps 

maia. El primer dia de l’any 0 

maia el situaren en la màgica 

data convinguda del 13.0.0.0.0.  

4Ahau 8Cumkú (en notació 

maia completa) i que correspon 

al 13 d’agost del 3113 a.C. en 

la nostra cronologia occidental. 

Aquesta sèrie numèrica inicial 

arrancà amb el valor total del 

Compte Llarg, és a dir, 13 bak-

tunes (1.872.000 dies), i que 

equival a un cicle de 5.125 

anys. Per tant, el termini del 

vigent Compte Llarg tindrà lloc 

aquet proper mes de desembre. 

Sempre haurà una data 

apocalíptica de torn 

A la superstició mediàtica 

d’aquet 2012, com cloenda del 

Compte Llarg maia, seguiran 

venint altres vaticinis apoca-

líptics. Com la profecia del 

Compte de Papats, atribuïda a 

l’arquebisbe irlandès Malaquies 

d’Armagh (s. XII), una cabalís-

tica quota de papes que arrancà 

en Celestí II (1143-1144) i que 

no pot excedir de cent dotze papes, i només ens resta u. 

(Imatge 2) 

Encara que no hi ha res clar sobre l’autoria real 

d’aquesta profecia, també dita com, la Quota Papal 

(Compte dels Papats) i que, inicialment, és atribu-

ïda a san Malaquies d’Armagh, hi han historiadors 

que opinen que, tan si aquesta profecia respon o no 

a la mà de l’arquebisbe catòlic Malaquies, aques-

ta comportava un propòsit amagat i fraudulent(1). 

 

Tota profecia, tan bíblica com pagana, és formulada 

amb llenguatge ambigu i molt embolicat que permeti 

la mutabilitat, l’adaptabilitat i la descontextualització 

per així, en un futur, es pugin adaptar a la interpretació 
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de múltiples escenaris (des de crac financer, pandèmia, 

malifeta terrorista, tempestes solars que esborren l’at-

mosfera i fins altres cataclismes naturals). Al segle pas-

sat varem tindre Guerres Mundials, però les hi va haver 

en resposta a la cobdícia humana, l’obcecació imperi-

alista i la supremacia racial, sense cap interferència ni 

influx de càbala profètica ni numerológica. La litúrgia 

apocalíptica és una praxi literària molt utilitzada en 

els textos sagrats judeocristians amb intenció d’imbuir 

por i desassossec, tot per convèncer a l’adoctrinat en 

aconseguir la seva redempció eterna. També dir, que la 

profecia proclamada pel mateix Jesús de Natzaret també 

va fer fallida, descrita als Evangelis de Mt 24, 34; Mc 

13, 30; Lc 21, 32, dins d’un context històric jueu d’im-

minent vinguda del Judici Final.

No obstant, els sociòlegs afermen que la massa social 

necessita de sensacionalismes, d’incerteses i pors globals, 

com una teràpia desinhibidora dels problemes personals. 

De fet, la credulitat mil·lenarista sempre ha arrastrat, com 

les milers de pífies que foren assimilades i atribuïdes 

a l’efecte 2000, també conegut com l’efecte Y2K. 

 

També Newton flirtejà amb la vidència 

Costa creure que el racional pare de la física moderna 

coquetejara amb l’alquímia, la teologia i la clarividència. 

Isaac Newton pensava que de les Escriptures Sagrades 

es podia bestraure la data de la Fi del món basant-

se al Llibre bíblic del profeta Daniel. Com a resultat 

d’aquet càlcul, descrit als seus manuscrits personals 

de 1704, Newton vaticinà: «La Fi dels temps mai serà 

abans de l’any 2060». En un altre manuscrit adjunt, un 

incisiu Newton, afegia: «Aquesta afirmació no és per 

precisar quan serà l’hora del Judici Final, però sí per 

evitar l’eclosió de conjectures amb que els predicadors 

s’obstinen a predir la Fi dels temps i, així, evitar el 

descrèdit profètic de les Sagrades Escriptures que de 

sovint tan fallen les seues prediccions».  (Imatge 3)

Sens cap dubte, el dimarts u de gener del 2013 

escombrarem els vidres de la nit passada. 

NOTES:                                                         
                                                                  (1) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADas_
de_san_Malaqu%C3%ADasPosible fraude

//El erudito español Benito Jerónimo Feijoo anota en su 
Teatro Crítico Universal, Tomo II, VI, Profecías supuestas, 
numerales 37, 38 y 39 que la profecía es apócrifa, que le fue 
entregada a Alfonso Chacón y que sólo tiene precisión hasta 
Urbano VII, lo que muestra el fraude. Para el jesuita Claude-
François Menestrier estas profecías fueron fabricadas para 
propiciar la candidatura a papa de Girolamo Simoncelli, car-
denal de Orvieto en 1590 para suceder a Urbano VII. También 
el historiador español José Luis Calvo confirma que hasta ese 
Papa los lemas concuerdan muy bien con los respectivos pon-
tífices y a partir de esa fecha hay que hacer esfuerzos para 
que coincidan. Lo más probable es que la profecía haya sido 
hecha por alguien que utilizó el prestigio del erudito y arque-
ólogo dominico Alfonso Chacón (Alphonsus Ciacconus), quien 
comentó los lemas en el texto de 1595 hasta Urbano VII.//


