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AL MÓN

El dia dels tres sisos
La influència de Hollywood ha aconseguit convertir en un mite popular la xifra que segons l’Apocalipsi
correspondria a l’Anticrist H Als Estats Units hi ha mares que han evitat parir avui, dia 6 del 6 del 2006

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Ha passat 20 vegades en els últims
20 segles i el món segueix dret. Pro-
bablement tampoc s’acabarà avui,
i això que la data al calendari ofe-
reix una combinació de xifres ba-
nyada en una aura satànica i explo-
tada en la cultura popular. Sigui
com sigui, ni els experts ni la
història aconseguiran evitar que
avui alguns sentin un calfred: és 6
de juny del 2006: 6-6-6.

Tot va començar quan sant Joan
va escriure en el capítol 13 del lli-
bre de l’Apocalipsi tres números
que marquen la bèstia, el suposat
Anticrist que enviarà Satan a la ter-
ra. Encara que durant segles s’ha
imprès el 666, un grup de la Uni-
versitat de Harvard que va estudiar
un antic papir va assegurar fa uns
quants anys que el que l’evangelis-
ta va escriure originalment va ser
616 i que va ser un error en poste-
riors còpies el que va crear la xifra
maleïda.

A més a més, en el que coinci-
deixen la immensa majoria d’estu-
diosos de la Bíblia és que la xifra,
fos quina fos, era en realitat una re-
ferència en clau per evitar persecu-
cions per criticar les autoritats.
L’opinió majoritària és que sant
Joan es referia a la brutalitat i
crueltat contra els cristians del lla-
vors ja desaparegut Neró –un nom
amb una grafia que en hebreu és
similar als tres sisos–.

El que és segur és que ni els estu-
dis ni el sentit comú han aconse-
guit fer contrapès a l’arrasadora

potència de la cultura popular que,
per exemple, ha fet que aquest any
proliferin als EUA les històries de do-
nes parteres que han demanat als
seus metges que indueixin els seus
parts perquè els seus nadons no nei-
xin aquest 6 del 6 del 6.

Xifres i lletres

L’anecdotari fa temps que en va ple.
A això hi han contribuït personatges
com l’expresident dels EUA Ronald

Wilson Reagan –un 666 si es comp-
ten les lletres dels seus noms i el seu
primer cognom, igual que l’actual
ocupant de la Casa Blanca, George
Walker Bush Jr.–. Quan va abando-
nar la presidència, Reagan es va mu-
dar a una casa a St. Cloud Road al
barri de Bel Air, a Los Angeles. El
número original era el 666 i Nancy
Reagan va trigar poc a fer que el can-
viessin pel 668. Un conegut hotel de
Barcelona també està situat en
aquest número de la Gran Via. El

666 d’aquest carrer, curiosament,
no existeix. Tampoc al d’Aragó, on
els parells acaben en el 664. Sí que
hi ha un immoble a la Diagonal,
666. És propietat del Ministeri de De-
fensa, immune a la superstició.

Fa tres anys , va sa l tar a les
notícies la decisió del governador de
Nou Mèxic, Bill Richardson, de reba-
tejar una autopista entre el seu estat
i Colorado. L’actual US 491 havia es-
tat des del 1926 la Route 666, cone-
guda com l’autopista del diable, i Ri-
chardson va parlar de protestes dels
indis navahos i de la «infàmia que
comportava la inoportuna numera-
ció» per explicar la seva decisió. El
que no va dir és que el Departament
de Transport estava fart de reem-
plaçar els senyals que la gent robava
per emportar-se com a record.

Si es busquen, es troben combina-
cions de sisos per tot arreu. Constan-
ce Cumbey, una escriptora cristiana
nord-americana, està convençuda
que Javier Solana (sis lletres en el seu
nom i en el seu cognom) és un Anti-
crist embolicat en una conspiració
de la New Age per acabar amb el
món. El preu oficial del primer ordi-
nador d’Apple era 666 dòlars. Si en
un casino se sumen els números
d’una taula de ruleta, la xifra resul-
tant és 666. I en tots els codis de bar-
res n’hi ha tres sense numerar, cada
una de les quals equival al sis.

El poder del cine

Si un factor ha ajudat a estendre el
mite del 666 és el cinema, i en
aquest camp queda ben clar el po-
der de Hollywood per crear fenò-
mens. Si Stanley Kubrick va col.locar
en una escena de La naranja mecáni-
ca Alex (Malcom McDowell) entre

dos presos amb els números 665 i
667, L’exorcista es va muntar en el
666 de la Cinquena Avinguda de
Manhattan. I en el 666 d’aquest se-
gle XXI ningú ha tret més partit de
la superstició que la 20th Century
Fox.

L’estudi ha escollit l’assenyalada
data per llançar La profecía, una re-
visió de la pel.lícula de terror
diabòlic que es va estrenar tal dia
com avui fa 30 anys. Tota la cam-
panya de promoció s’ha centrat en

els tres números i en eslògans com
«has estat avisat». En els dos úl-
tims mesos els cartells han apare-
gut en nombroses ciutats i fins i
tot es va dissenyar una campanya
de publicitat per aire que va anar
massa lluny. Quan les avionetes
amb les malastrugues advertències
van començar a sobrevolar les
principals ciutats on els estudiants
celebraven les seves vacances de
primavera, hi va haver ciutadans
espantats que van trucar a l’FBI i a
les policies locals. Les autoritats
van arribar a enviar un caça mili-
tar per escortar una avioneta que
sobrevolava amb el 666 i l’anunci
una platja de Florida.H
Més informació a la pàgina 72

En els codis de barres, els
dos blocs de xifres queden
delimitats per tres blocs de
línies dobles, que tenen per
número el 6

6 6 6

Unes xifres ubiqües

Els sis signes numèrics romans de valor
més baix, en ordre descendent, formen el
número 666

Les molècules dels éssers
vius estan basades
en el carboni 12, que té
un àtom format per:
6 protons
6 neutrons
6 electrons

666 és la suma dels
36 números de la ruletaEl primer ordinador Apple,

l’Apple 1, va sortir a la venda
per 666 dòlars

L’autovia 666 dels EUA,
que passa per Nou Mèxic,
Colorado i Utah, era coneguda
com ‘l’autopista del diable’.
Ara, el número ha canviat
pel 491
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3 LA PROMOCIÓ

La productora del film ‘La
profecía’ ha basat la seva
promoció en el guarisme

3 L’ORIGEN

Els tres números potser van
ser una clau per assenyalar
l’emperador Neró


