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Descobreixen una ofrena a Tláloc a Sierra Morelos 

 
Una  ofrena prehispànica dedicada a Tláloc, i composada per una terrissa amb l’efígie 
d’aquesta divinitat meso americana de l’aigua, va ser descoberta per uns investigadors  

de l’Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH) a Chimalacatlán, un indret 
arqueològic ubicat a la Sierra de Huautla, a 
Morelos, (Mèxic) i obert al públic fa un 
parell d’anys. 
La troballa es va realitzar durant els treballs 
d’excavació i consolidació dels basaments 
prehispànics que hi ha a dalt del Cerro del 
Venado; l’ofrena es composa d’una terrissa 
tipus Tláloc, és a dir, que mostra 
característiques d’aquest numen, així com 
per dos collars, un amb sis conquilles i 
l’altre amb vuit peces de pedra verda, tots 
ells vinculats al món  aquàtic.   

                           Ofrena Tláloc                                                                                      
 
L’arqueòleg Luis César Rosas Hernández, responsable 
de la posada en valor d’aquest indret precolombí, va 
informar que l’ofrena a Tláloc podria tenir més de dos 
mil anys d’antiguitat, i correspondria al període Clàssic 
(100 aC. – 700 dC.) a més cal suposar que el basament 
prehispànic que hi ha al cim d’aquesta elevació, va 
estar destinat a la veneració d’aquesta divinitat. 
El dipòsit, va dir, es va explorar durant els treballs 
desenvolupats en el basament del denominat Grup C 
(60 m. de llarg i 15 m. d’alçada) que es distribueix per 
la part més alta del Cerro del Venado; aquí, a 
l’edificació coneguda com “El Picacho”, entre la seva 
façana nord i unes trinxeres habilitades fa uns 100 anys 
pels zapatistes durant la Revolució, s’hi va trobar una 



estructura adossada al temple rectangular que en algun moment va coronar l’edifici. 
Dintre de l’estructura adossada al temple rectangular és on es va trobar l’ofrena, amb els 
collars que acompanyen la terrissa Tláloc. Encara que és aviat datar amb exactitud 
aquest context, és clar que la veneració a Tláloc es va donar a partir de l’època Clàssica, 
no abans, reblà. 
Sembla ser que la zona arqueològica de Chimalacatlán es va edificar de mig aire dels 
turons en amunt. A la secció central s’hi han detectat unitats d’habitàcles, així com 
també àrees de treballs especialitzats. A la part alta s’hi aixecaren els edificis de caràcter 
cívics i religiosos, 
com temples, places i 
l’espai per al joc de 
pilota. En el Cerro del 
Venado, així com a la 
propera Mesa del 
Venado, els seus 
antics habitants hi van 
construir una sèrie de 
plataformes damunt 
de les quals hi 
edificaren palaus, 
carrers, basaments 
piramidals i temples 
distribuïts sobre una 
superfície de 4 
hectàrees.                                         Basament megalític d’una piràmide 
Tota aquesta àrea es trobava en un procés de construcció, però arribaren moments de 
canvis dràstics, de manera que es va haver d’interrompre. 
D’acord amb l’arqueòleg Luis César Rosas, el 2010 es va treballar en la restauració de 
l’estructura denominada B1, que està composada per plataformes megalítiques d’una 
gran magnitud, com les que es poden veure des de la població propera de 
Chimalacatlán. Les dimensions d’aquests antics edificis – de 70 metres de llarg amb una 
alçada mitjana de 7 metres – s’aconseguiren mitjançant la utilització de carreus o pedres 
rectangulars de mides considerables, algunes d’elles de 2’25 m per 50 cm. d’alçada i 50 
cm. de gruix. 
Així mateix, a la secció del lloc arqueològic conegut com Grup C, a més de la troballa 
de l’estructura adossada al temple rectangular i l’ofrena a Tláloc, s’hi va trobar una altra 
estructura en forma d’espiral, que amida quasi 6 metres de diàmetre i gran part del seu 
basament van ser fets amb pedra vermella. El delegat del INAH a Morelos va incidir en 
que l’aïllament d’aquest indret que es troba dintre de la reserva de la Biosfera de la 
Sierra de Huautla –dominada per la selva baixa caducifòlia—ho converteix en un gran 
atractiu per a la seva visita, per això es va preveure d’obrir-lo formalment el 2012.  

  


