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NOVETAT EDITORIAL

«Año 2012», una
ficció literària sobre
les profecies maies
i la fi d’un cicle
® En aquesta primera novel·la de Christina Stub
i Adrià Vilella, l’Albera es converteix en un
dels escenaris gràcies al seu poder energètic
L’ACTE

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «AÑO
2012. BAJO LOS MENHIRES DE LA
ALBERA»  El Corte Inglés del Portal
de l’Àngel, a Barcelona.
 Dimecres 13, a les 19.00 hores.

GIRONA | CRISTINA VILÀ

“Si volem un altre món, hem
d’aprendre a pensar de forma diferent”. Ho diu Itzé Ku, un sacerdot de la comunitat maia de Piste, a Mèxic. Ku és un personatge
essencial, aglutinador de gran saviesa al voltant de la qual es produeix el desenllaç de la primera
novel·la, l’òpera prima de Christina Stub i Adrià Vilella, Año
2012. Bajo los menhires de la Albera, una obra que, sustentada en
les set profecies maies per aquest
any, esdevé una reflexió sobre els
temps actuals i una mirada en positiu envers el present.
Año 2012, autoeditat amb Círculo Rojo que es troba a llibreries
de Girona, Barcelona i també a
www.bajolosmenhires.com, s’ha
escrit a quatre mans i en pocs mesos. Ha estat, diuen els autors
–que també són parella–, un exercici “divertit” fruit de molts
anys de debatre els temes que esdevenen pilars de la història. El
cert és, però, que han escrit poc
plegats, ja que cadascú d’ells s’ha
fet càrrec d’una de les dues trames paral·leles que s’entrellacen
dins l’argument. Año 2012 és una
novel·la de ficció que combina
ciència i espiritualitat, física mo-

derna i saviesa antiga. Es parla de
camps força complexos com la física quàntica, la creació de l’Univers, el fenomen espai-temps,
però els autors han sabut fer-los
més entenedors o “digeribles”
“barrejant fets i ciència amb el fil
d’una història inventada”. Una
història que, a bon ritme, condueix el lector fins a Suècia on un
científic, Oluf Larsson, desapareix misteriosament. Larsson ha
dedicat tota la seva vida a investigar projectes vinculats amb la
radiació electromagnètica i la
seva aplicació pràctica per a
agències d’intel·ligència internacional. El seu nét, que viu a Girona i sintetitza la societat actual,
iniciarà la seva recerca que esdevindrà, finalment, una recerca interior, una evolució personal.
Les set profecies, en positiu
Aquest és un any determinant segons els maies. És la fi d’un cicle
i l’inici d’un altre durant el qual la
humanitat haurà d’escollir entre
evolucionar en integració harmònica amb l’Univers o desaparèixer. Els autors d’Año 2012 no
s’han quedat amb la visió catastrofista que es divulga a vox populi sinó que, per a ells, les set
profecies “són un missatge d’alerta i d’esperança, d’un nou despertar, d’una evolució de la consciència humana, d’un caminar
cap a la unitat de la ment i l’ànima”. Stub i Vilella afirmen que
“hem perdut el contacte amb el
vessant més profund de nosaltres
mateixos; tal com està estructu-

Christina Stub i Adrià Vilella han escrit plegats Año 2012, una novel·la que fa pensar en el present i el futur. EMPORDÀ

rada la nostra societat, no hem
tingut massa més opció”.
Dins la novel·la, hi té molt de
pes la part científica i surt a la
llum investigacions reals. “La documentació és de rigor científic i
avalada per publicacions de gran
prestigi”. Així es parla del control
mental, d’armes psicotròniques o
armes no letals. En contrapunt,
es parla de teràpies alternatives
que, segons els autors, “són un
nou pensament que desperta alguna cosa en la gent (...) tractar a
les persones com persones i el
conjunt cos-ment com un tot”.

Christina Stub i Adrià Vilella
AUTORS D’«AÑO 2012. BAJO LOS MENHIRES DE LA ALBERA»

«Canviar és possible,
és en mans de cadascú»
ENTREVISTA

P

GIRONA | C. VILÀ

L’argument abordat és molt escaient per aquests temps que vivim. Volien generar reflexió?
P

La força de l’Albera
Un dels escenaris de la novel·la és
Vilamaniscle –on neix el protagonista, Christian– i el parc natural de l’Albera, terra de dòlmens i
menhirs, on s’amaga un secret vital. Com expliquen els autors,
“l’Albera és una zona energètica i
geomagnèticament molt potent”.
Ho afirma Alessandro di Masi,
creador de sanergia –l’evolució de
la teràpia vibracional centrada en
l’energia del cos humà– i fundador del centre d’investigació bioenergètica, que s’ha convertit,
amb el seu consentiment, en un
personatge del llibre. D’altres escenaris per on es passeja al lector
són Girona, Fornells –espais “que
sempre ens han agradat”–, Suècia i Piste que, per ser descrits
amb fidelitat, els autors han usat
el Google Maps.

només poden ser definits, anant
més enllà; cap a l’impossible...”.

R Sí, un dels objectius de la novel·la és fer reflexionar la gent
sobre la forma com estem vivint
ara. Que canviar és possible i
que en realitat només està en
mans de cadascú triar el camí a
seguir. Un canvi important arriba, però no l’hem de buscar en
esdeveniments exteriors, sinó a
l’interior de cadascú.
P S’han documentat molt per
tractar aquests temes?
R Bastant. Reiterem, però, que
és una novel·la i no un llibre
científic, tot i que la majoria de
les coses descrites són bastant
fidels a notícies o referències reals. El rigor científic sempre és
a partir del que sabem fins al
moment. Com diu Arthur C.
Clarke: “els límits del possible

Per què han triat els maies?

Els maies, els hopis, els egipcis i altres grans civilitzacions
del passat, totes sense una aparent connexió geogràfica o temporal entre sí, i, fins i tot Nostradamus, van deixar alguna
cosa escrita sobre l’època en què
ens trobem ara. Ens hem centrat en els maies, una civilització absolutament fascinant pels
seus coneixements, però sobretot per la seva forma de saber integrar l’espiritualitat amb la
ciència. Ells tenien una profunda comprensió del propòsit de
l’existència i de la vida... i la seva
relació amb l’Univers. Eren
grans matemàtics, astrònoms i
tenien una gran passió per entendre el temps.
R

P Què ha estat el més complex a
l’hora de fer el llibre?
R Les revisions, un cop acabat,
van ser força pesades. La documentació, la més interessant.

