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CUICUILCO:  LES  RUÏNES  CIRCULARS 
 

Aquesta piràmide circular va ser descoberta l’any 1920 als afores de Ciutat de Mèxic D.F. 

per l’arqueòleg Manuel Gamio en observar un petit monticle cobert de terra volcànica amb 

unes formes massa definides per ser d’origen natural. Però no va ser fins l’any 1922 en que 

Gamio i el nord americà Byron Cummings comencessin a desenterrar la que tal vegada  

sigui la piràmide més antiga de 

tot Amèrica. 

El nom de Cuicuilco que en 

llengua náhuatl significa “lloc on 

s’hi fan cants i dances”, va ser el 

primer gran centre cerimonial de 

la vall de Mèxic. 

El seu diàmetre és de 125 metres i 

consta d’una base circular de 20 

metres d’alçada, la seva 

estructura escalonada la 

composen quatre plataformes. La 

construcció està realitzada amb 

blocs d’adob i pedres sense 

treballar i sense argamassa.  

Destaca a la seva cara occidental 

una escalinata ample que puja 

fins a la seva part superior on 

antigament s’hi aixecava un 

temple en el que s’hi rendia culte 

a Huehueteotl el “déu vell del 

foc”, la primera divinitat adorada a les Amèriques               Vista aèria de la piràmide de 

Cuicuilco 
representat per una ancià a la gatzoneta amb un plat d’ofrenes sobre el seu cap.                                               

Sembla ser que l’estructura va quedar coberta per la lava degut a una antiga erupció del 

volcà Xitle. Quan Gamio i Cummings preguntaren als geòlegs quan s’havia produït 

l’erupció, aquests respongueren tranquil·lament que va ser feia 8.000 anys, situant-la a 



l’alçada de “l’home de Tepexpan”, el morador prehistòric més antic de Mesoamèrica, les 

restes del qual foren trobades al costat dels d’un mamut, s’encengueren totes les alarmes. 

A partir d’aleshores es va iniciar una campanya per “desmentir” l’antiguitat de Cuicuilco de 

manera que tots els resultats de les noves investigacions realitzades han anat rebaixant 

sistemàticament l’edat de la piràmide fins a situar-les allà on convenia, o sigui cap el segle I 

aC.  Fos quina fos l’edat en que es va aixecar, per a Gamio estava molt clar que a Cuicuilco 

hi havia les restes d’una cultura anterior a la teotihuacana i, conseqüentment, anterior a 

totes les conegudes fins ara a l’altiplà mexicà. 

Els arqueòlegs prefereixen oblidar-se de Cuicuilco, doncs les seves ruïnes constitueixen una 

bufetada a la cara de la historiografia oficial. La controvèrsia ha estat amagada sota la catifa 

i no s’esmenta per a res el tema. Els turistes no trobaran postals de Cuicuilco i a les guies de 

viatge només s’esmenten les ruïnes com de passada.  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Imatge virtual                                                                         Croquis 

     

No hi ha un interès real per excavar la rodalia de la piràmide més antiga d’Amèrica, i dia a 

dia, com una estratègia perversa de destruir poc a poc la metròpolis, sense que els científics 

oposin cap resistència, només es va fer un petit museu que es va construir en declarar el 

Parc Arqueològic de Cuicuilco. Després va arribar la destrucció sistemàtica que es va 

iniciar amb la construcció de la Vila Olímpica entre 1966 i 1968 , quan es varen dinamitar 

totes les edificacions que apareixien a l’entorn de la piràmide circular. Més tard empreses 

privades començaren a demolir la zona arqueològica per aixecar-hi la Universitat 

Autònoma de Mèxic i l’edifici Electra. 

D’aquesta manera és com el món assisteix impassible a la destrucció d’un  monument que 

probablement sigui milers d’anys més antic del que declara la “història oficial”, un record 

d’una altra humanitat que s’està destruint poc a poc, envoltat per un nombre cada vegada 

més gran de centres comercials, vials, polígons industrials i habitacles. 

 

 

 

 

 

 

                Representació de Huehueteotl 

                el déu vell del foc 



  


