
, 
ELS GOVERNANTS I LES SEVES AREES 

'" , , 
D'INFLUENCIA EN EL MON MAlA CLASSIC 

Jordi GUSSINYER I ALFONSO 
Universitat de Barcelona . 

... the idea that Maya texts record histo
ry, naming the rulers or lords of the 
towns, seems so natural that it is strange 
it has not been thoroughly explored be-
fore 

Proskouriakoff, 1966: 170. 

a) La «lectura» deis monuments i inscripcions. 

Al parlar de la conformació i de I'arranjament de la societat maia classica, es 
remarca gairebé sempre, amb certa insistencia, la necessaria presencia d'un 
Ilunya grup de pressió amb voluntat d'élite governant i de caire hereditari (Mor
ley 1956: 185). Fins i tot, sovint, es volen esbossar els inicis i algunes de les 
seves competencies a I'interior del seu ambit cultural, durant les prime
res etapes de desenvolupament (Folan 1983:56). Més endevant es referma el 
seu paper com a grup aglutinador de forces disperses amb clara projecció de 
govern i afany de poder. 

Una situació d'aquesta mena té 1I0c poc aban s de que sorgís amb tota la 
seva forc;:a, el fet cultural maia, en I'origen i desenvolupament del qual hi col·labora
ria amb forc;:a avantatge i profit (Adams, 1977:17). Amb la seva presencia es desco
breix un sobtat desig per tal de configurar un poder independent, de cert relleu 
i sobretot valua, extensió específica, pressió cultural i, potser, més endavant 
voluntat política (Marcus, 1976). Finalment, caldria tenir en compte la seva forta 
influencia en la formació d'unes formes molt peculiars de patró d'assentament; 
ja que amb la consecució i realitat d'una complexa societat, al capdemunt de la 
qual es trobaven els dirigents, pogueren sorgir formes més elaborades d'assenta
ment, que en el decurs de la seva evolució ens manarien vers conceptes forc;:a 
més complexes de caire urba (Ashmore, 1981). 

Malgrat la demostrada presencia i la importancia d'una classe privilegiada 
en la formació i desenvolupament de la cultura maia, el nostre coneixement pel 
que fa als seus origens, la composició interna, I'ambició de poder i el parentiu 
amb altres grups del mateix o semblant lIinatge ens han estat, fins fa poc temps, 
gairebé desconeguts (Folan, 1983:55). Avui dia, del que en comencem a tenir, 
de tant en tant, un coneixement quelcom més acurat, ciar i evident és deis go
vernants i deis seus immediats familiars (fig. 1 i 2). Amb I'aprofundiment de re
cents investigacions ja es pot insinuar, amb certa base, que d'ells estem conei
xent detalls que fins i tot podrien jutjar-se una mica superfluus; sobre tot si te
nim en compte quines són, ara per ara, les possibilitats documentals de les que 

7'7 



obtenim uns coneixements d'aquesta mena (Kelly 1962; Kubler 1969:9; Mathews 
and Schelle 1974; Proskoriakoff 1963). De tota manera, sempre sera molt valuosa 
qualsevol dada que obtinguem d'aquells primers «governants n maies, més encara 
si constatem la migradesa de la documentació arqueologica que existeix en aquest 
sentit, sobretot pel que fa a aquestes etapes del desenvolupament cultural maia. 

Aquesta realitat socio-cultural, aquesta «riquesa n de coneixements del món 
maia pre-colombí de finals de I'horitzó Pre·classic i principis del Classic se'ns 
presenta for9a clara. És així com comencem a coneixer més d'aquella élite que no 
pas de qualsevol altre aspecte de la societat maia pre-colombina. Aquests conei
xements contrasten amb la migradesa de la documentació d'aquesta mena que 
existeix, pel que fa a etapes cronologiques esr,lblants, a altres ambits culturals 
de Mesoamerica i a la resta de les cultures americanes pre-colombines per aques
ta mateixa época, en particular l'Antic Perú. 

Of the rulers themselves, however, we know far more than we do about 
any other section of ancient Maya society, for the simple reason that, 
like rulers everywhere, they erected images of themselves and inscrip
tions listing their conquests and alliances, their ancestry and titles. 

Hammond 1982:199 

Les raons, les causes i la veritable explicació d'una informació tan ampla i 
vera9 cal cercar-la, seguint una tradició de caire universal, com bé ens dóna a 
entendre Norman Hammond, en la possessió d'una veritable escriptura, reflectida 
en les elaborades i complexes arts plastiques, pero sobretot en I'egocentrisme i 
la constant vanagloria deis personatges d'aquesta condició arreu del món, on 
sorgeix una complexitat social d'aquesta natllralesa (Blanton et al. 1981 :201; 
Hammond 1982:199). 

Cal tenir en compte que es tracta de persones amb prou for9a per aglutinar 
al seu entorn a tot un poble i més endavant assentar-se al capdamunt d'una reali
tat social que sempre se sent predisposada éil poder i a I'ostentació més inver
semblant. Forma d'ésser que sovint es veu materialitzada per mitja d'unes formes 
iconogratiques recollides en els monuments 1":Irtístics del seu temps (fig. 3). De
sitjos que prenen cos historie a través del seu 8fany d'anotar en inscripcions i 
exterioritzar en relleus i sovint en pintures unes suposades o veritables con
questes, les seves ambicions, els seus privilegis i els seus anhels (fig. 4). A tot 
aixo cal afegir altres intencions, com poden ésser el desig d'enregistrar les seves 
aliances i els seus títols. Elements tots plegats que els hi han de conferir autori
tat, for9a, poder i influencia sobre la resta de la societat del seu temps. 

En aquest món d'ostentació en sobresurt la seva provinen9a amb la finalitat 
de demostrar ilegitimar, com té Iloc en la resta de les élites del món, el seu 
origen, potser mític (Marcus, 1974:84), la seva realitat social, juntament amb les 
ambicions economiques; sovint emmarcades i materialitzades en exceHents i es
plendorosos centres de convivencia cívico-rengiosos (fig. 5). Caldria afegir-hi a 
I'esperit d'ostentació un fort sentiment de poder reflectit de forma meravellosa 
en les arts plastiques (fig. 6) i, sovint, materialitzat en petites expansions territo
rials, enlla90s dinastics i relacions comercials. Malgrat que, en un moment do
nat, tot plegat potser no va més enlla de I'influx exercit al damunt d'espais alients 
a les seves arees d'influencia; autoritat que moltes vegades no vol dir pas un 
domini real i efectiu a la manera del Vell Món. 

És tanta la quantitat de documentació i de dades fins ara aplegades, en aquest 
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sentit i pel que fa a aquesta epoca de la cultura maia, que a hores d'ara, com ja 
s'ha insinuat amb anterioritat, el poble maia resulta ésser aquell del que tenim 
més, i millors coneixements pel que fa als seus governants, en relació als altres 
pobles de la resta de l'America Pre-colombina (Hammond, 1982; Ruz, 1973:95). 

Contradient un plantejament semblant al que s'ha fet fins ara, hem de dir i 
tenir en compte que alguns deis més coneguts i influents investigadors de la cul
tura maia pre-colombina, com podrien ésser: Sylvanus G. Morley, J.E.S. Thompson 
i Herbert Spinden, entre altres, tractaren, en el seu temps, de convencer, per 
mitja del seu prestigi, deis seus coneixements i la seva autoritat, a la resta deis 
especialistes de la cultura maia contemporanis la seva visió d'aquest tema. Ofe
riht-nos, tot sigui dit, una imatge fon;:a diferent de la que avui se'n té (Marcus, 
1976:151). La major part d'ells volien demostrar-nos que les inscripcions jeroglí
fiques només ens donaven a coneixer referencies esoteriques d'un marcat caire 
religiós (Hammond, 1982:119); Proskouriakoff, 1966; Ruz, 1973:94; Thompson, 1950: 
155) i que, a més a més, les figures que les acompanyaven i es relacionaven amb 
aquells textos representaven sacerdots amb escassa, o sen se cap mena, d'iI·lació 
amb les propostes de caracter polític-historic. 

Malgrat el que ells proposaven, amb la pressió deis nous investigadors i nova 
documentació arqueologica, les tesis i forces altres raonaments d'aquells espe
cialistes, fins a cert punt, monopolitzadors de la cultura maia pre-colombina, es 
va comenc;:ar a dubtar de la seva preeminencia emparentada amb unes propostes 
molt definides, monolítiques en una paraula (Thompson, 1960; 1971). Tesi, la pri
mitiva, que encara que no fos veritable el plantejament, en alguns deis seus as
pectes més rellevants, podia tenir certa raó en altres temes relacionats amb el 
lIarg desenvolupament de I'horitzó Classic maia a les Terres Baixes (Hammond, 
1982; Marcus, 1976:2-3). 

Tot, o la major part del que s'ha dit fins ara, així com el que vindra més en
davant, pretén esclarir opinions a vegades contraposades. En contrast amb els 
suggeriments d'aquells prohoms de I'arqueologia maia, sembla ésser que els rao
naments, en aquest sentit, els tingueren forc;:a més clars els estudiosos durant 
els primers estadis de les investigacions arqueologiques maies deis nostres dies 
(Bowdith, 1901; 13; Hammond, 1982:199). Així que per a John L. Stephens, per 
exemple, (Robicrek, 1975:61), encara que fou una persona no pas molt assenya
lada pels seus coneixements arqueologics, fo\.J pero d'una gran sensibilitat i for
mació cultural; suggeria en el decurs de la primera meitat del segle XIX, exacta
ment vers 1840, que les figures de les esteles de la localitat de Copán i potser 
les de Ouirigua, així com propostes per altres indrets de I'area central maia, re
presentaven amb molta seguretat governants, enlloc de sacerdots com més enda
vant ens donarien a entendre les noves generacions d'investigadors. A més J.L. 
Stephens (Stephens, 1969), afegia amb gran intuició i sentit historic que les ins
cripcions properes o connectades amb els persanatges esculpits tindrien una fi
nalitat historica molt rellevant (Stephens, 1969). 

A més a més, d'aquesta lIeugera intervenció de J.L. Stephens en el fet cul
tural pre-colombí d'America, és ell qui ens dóna un deis primers clams d'alerta 
deis temps moderns sobre el gran engany i la colossal fal·lacia de la realitat cul
tural del Nou Món, per justificar I'inconcebible genocidi cultural realitzat en con
tra deis pobles americans, quan ens recorda que: 

... los objetivos que andávamos buscando eran interesantes no sólo 
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como restos de un pueblo desconocido, sino también como obras d¡3 
arte ... América no era tan salvaje ... 

(Fernndez, 1959:122) 

Malgrat les dificultats i els contratemps que presenten els estudis d'aquesta 
mena, una part forc;:a significativa de les dates i d'altres dades connectades amb 
els diferents governants i contigudes en documents arqueológics, han pogut ésser 
«lIegides» i posades en un ordre semblant al de la nostra cronologia. Encara que 
no pas amb molta exactitud, sí almenys amb criteris forc;:a científicas. No obstant 
tot aixó, les inscripcions i les representacions escultóriques només han pogut 
ésser escatides i fins a cert punt «lIegides» no pas en la seva totalitat, sinó mes 
aviat en una petita part del seu contingut, almenys fins avui dia. 

b) Ver's una definició d'un espai socio-polític. 

Afortunadament, aquest panorama de dubtes pel que fa al veritable significat 
de certes inscripcions, així com també de forces personatges representats en les 
este les, juntament amb altres formes escultoriques i pictbriques ha anat canviant 
els darrers anys (Berlin, 1959; Marcus, 1976; 1; Proskouriakoff, 1960; Ruz, 1973: 
94). Malfrat aixo, no fou fins a la segona meitat del nostre segle que apareixen per 
primera vegada nous enfocaments d'una mateixa pro posta (Berlin, 1958:111), de 
manera semblant a la que s'ha pogut comprovar amb altres aspectes del món cul
tural maia de I'horitzó classic (Ashmore, 1981 :10). 

Una de les més recents aportacions en el camp de la recerca sobre la pro
posta que ens atany, i que en certa mesura vingué a aclarir aquest aspecte de la 
cultura maia, foren i en certa manera segueixen essent els treballs d'Heinrich Ber
lin (Berlin, 1958, 1959, 1977). Aquest constant i sólid investigador va ésser capac;: 
de demostrar-nos pels volts de I 'any 1955, que certs glifs amb petits afegitons 
podrien tenir la qualificació d'emblema. Jeroglífics maies que en algunes inscrip
cions sorgeixen amb certa reiteració, sigui en grups de signes més o menys en
tenedors o com a glifs més complexes (Berlin, 1977:84). El conegut estudiós se'n 
percata de la seva valua amb tot i que: 

... todavía nos es desconocido el significado de estos emblemas. De to
das maneras parecen referirse a algo estrechamente vinculado con cierto 
lugar; podría tratarse v.gr., del nombre mismo de la localidad, de una 
deidad tutelar, de una dinastía, etc. 

Berlin, 1858:111 

D'acord amb Joyce Marcus, el glif o conjunt d'ells amb qualificació d'emblema 
hauria estat inicialment el «site name» (Marcus, 1976:11) d'una localitat, arnés 
d'assenyalar-nos, més endavant, I'existencia d'un assentament dinastic o bé d'un 
arranjement polític específico Tot aixo i potser més podria significar, en aquells 
indrets on sorgeix amb c1aredat, I'anomenat: Gfif-emblema (Marcus, 1976: 11). 

Per ella mateixa, la descoberta de la presencia d'aquests glifs emblema en la 
propia localitat d'origen no és pas massa important (Kelly, 1962:323), encara que sí 
forc;:a significatiu. El fet rellevant és que a més de servir de símbol d'una ciutat, 
cal tenir en compte el seu destacat paper en I'ambit polític dintre de la societat 
del seu temps. Així mateix dins del conjunt de la cultura maia augmenta el seu 
valor si entenem que aquests glifs-emblema no només es troben a I'interior d'una 
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determinada localitat, una ciutat en termes més entenedors, sinó que el mate ix 
glif-emblema es distribueix a I'interior d'una area fixa amb connotacions polítiques 
forc;:a remercables (Marcus, 1976: 111. A més de tant en tant el trobem fora en 
regions i espais allunyats. Ouan aixo esdevé caincideix que, en la majoria de les 
vegades, es tracta de localitats que també en tenen un de propi i se'n serveixen 
d'ell amb certa assidu'itat (fig. 7). 

La presencia del emblema de una ciudad en las inscripciones de otra, 
caso poco frecuente por cierto, comprueba las relaciones entre una y 
otra. De esta manera los emblemas parecen prometer con ellos romper 
el muro de los glifos no-calendáricos, y abrir, en las últimas, investiga
ciones de orden geográfico por lo menos. 

Berlin, 1958:113 

Com a consequencia de les descobertes fetes fins avui dia en el camp de 
I'interpretació de les inscripcions jeroglífiques maies de I'horitzó Classic, Hein
rich Berlin malda d'inmediat per tal de connectar entre sí els glifs conformats 
d'aquesta manera, fins que, després de diverses propostes aconseguí enllac;:ar-Ios 
a 1I0cs escollits, més ben dit específics (Berlin, 1958: 113). 

Observant amb certa cura el repartiment d'aquests glifs-emblema en I'espai, 
hom pot adonar-se que, en la seva distribució geogratica potser es troba el pri
mer pas que ens mena cap un esbós de fragmentació político-territorial d'alguna 
consideració (Berlin, 1977:88; Marcus, 1973:912; Marcus, 1976:16; Thompson, 1965: 
353). Potser la seva presencia s'orienti només cap a la consecució i delimitació 
de I'area d'influx d'una ciutat juntament amb una suau autoritat damunt de certs 
indrets específics incluitel seu entorno Tal vegada es tracti d'unes elementals i 
senzilles relacions d'amistat dintre de la realitat cultural maia del seu temps; 
podria suggerir-se també la presencia de relacions comercials d'una localitat amb 
les seves veines (Berlin, 1958:113). Com ja s'ha dit amb anterioritat, tot aixó i 
forc;:a més poden abastar els glifs-emblema. 

Heinrich Berlin jutjava, en base a serioses raons, que potser es tractava del 
nom d'una localitat escollida, específica en una paraula; potser de la dinastia 
ccregnant» a I'interior d'un determinat espai, o, fins i tot, com algun investigador 
suggereix, podria tractar-se deis símbols d'«estats» independents (Bray, 1972:914; 
Thompson, 1965). Hipótesi versemblant que s'esta ara per ara tractant de millorar 
la seva realitat abans de donar-la per segura, ja que, d'acord amb aquell estudiós 
de la cultura maia, no ha pogut ésser del tot escatit el veritable significat i raó 
cultural deis fins ara anomenats glifs-emblema (Berlin, 1958:119). 

Glifs-emblema, com els bateja el Dr. H. Berlin, se'ls pot veure a les ciutats 
més importants de les terres bajxes majes de I 'horitzó Classic. Segons aquest 
estudiós podem trobar-ne fins ara a: Piedras Negras, Naranjo, Copán, Ouiriguá, 
Yaxchilán, Tikal i Palenque. De totes elles, la primera població que els tingué fou 
Tikal, Guatemala (Marcus, 1976:54). Fet molt significatiu si tenim en compte que 
fou la ciutat més important del Classic maia. 1, segons sembla, altres 1I0cs forc;:a 
menys assenyalats també tingueren emblemes d'aquesta mena (Berlin, 1958:118; 
Marcus, 1976:14). Signes jeroglífics sovint difícils de reconeixer, per compareixer 
les inscripcions en les que són gravats forc;:a mal meses per acció del temps i 
deixadesa de I'home (fig. 7). Totes o la major part d'aquestes circumstancies, així 
com altres contratemps, confonen i dificulten la seva identificació exacta amb la 
realitat cultural del seu temps. 

En al tres localitats menys importants també sovint es troben restes de glifs-
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emblema; d'entre elles en sobresurten les segúents: Aguas Calientes, Bonampak, 
Ixlú, Motul de San José, Pusilhá i Seibal (Berlin, 1958:118). Sembla ésser que 
encara n'hi ha d'altres de menys importants que també tingueren glif-emblema, 
segons estudis propers als nostres dies (Berlin, 1977:90'; Fahren, 1984:94). Aques
tes circumstancies ens venen, fins a cert punt, a complicar una mica la veritable 
funció del glif-emblema. A més a més, cal tenir en compte, d'acord amb el Dr. H. 
Berlin, que en les inscripcions deis centres més significatius poden trobar-s'hi 
emblemes completament atípics que potser, puguin prendre's com a indrets en
cara no identificats (Berlin, 1958:119). Mai fins ara, els glifs-emblema es troben 
en 1I0cs al nord de la península de Yucatán (Folan, 1982: 13). Aquesta proposta és 
ben significativa. 

Juntament amb els glifs-emblema se'ns mostren altres formes glífiques de 
significat semblant, com, per exemple, hem pogut adonar-nos de la seva presen
cia a localitats tan destacades com poden ésser: Tikal, Yaxchilán o Palenque (Ber
lin, 1958:113). A més, en un moment donat un glif-emblema pot apareixer amb 
certa freqüencia no només en diversos indrets del seu 1I0c d'origen o denomina
ció, així com en 1I0cs propers menys destacats, sinó que fins i tot poden fer-ho 
en centres forga allunyats de I'indret originari de I'emblema (Hammond, 1982:198; 
Marcus, 1976: 16) (fig. 7). Aquest podria ésser el cas, per exemple, del glif-em
blema de Palenque trobat a Copán i a altres indrets destacats i allunyats de les 
terres baixes maies; o el de Tikal descobert a Yaxchilán i a d'altres 1I0cs, fins a 
cert punt apartats i menys importants (Thompson, 1965:353-5). 1, com aquests hi 
ha altres exemples (Berlin, 1958: 117-8). La veritable raó, el significat aclaratori 
d'aquesta dispersió del glif-emblema encara ens és, en bona part, desconegut 
(Hammond, 1982:219) (fig. 7). 

L'aparició de glifs d'aquella mena amb els trets esmentats i localitzats en 
1I0cs de diferent tamany, tenint-Ios uns en propietat d'altres en dependencia, és 
quelcom, fins a cert punt, freqüent (Hammond, 1982:219). Potser es tractava de 
símbols emblematics de Ilocs específics, com s'ha donat a entendre, arrodonint al 
seu entorn amb una area geogratica d'influencia més o menys definida (Marcus, 
1976: 10). Sovint, contem amb aquesta situació en indrets molt propers a una 10-
calitat forva significativa, important en una paraula; fins a convertir-se en el 1I0c 
d'afluencia comercial, religiosa i amb certa mesura administrativa de les petites 
poblacions assentades al seu voltant (Hammond, 1982:220; Thompson, 1965:350). 

Amb tot i el que s'ha dit, les localitats maies portadores d'un glif-emblema 
són, en la major de les vegades, indrets forva rellevants des del punt de vista 
cultural, sovint materialitzats en grandioses obres arquitectóniques civils i reli
gioses. Gairebé sempre es tracta de conjunts de merescuda tendencia urbana 
(Marcus, 1976: 11). D'aquestes circumstancies se'n poden treure algunes hipótesis 
de treball d'una forta projecció histórica. Raonaments que serveixen per compren
dre certes possibilitats d'ordre urba per alguns deis centres cívico-religiOSos més 
rellevants de les Terres Baixes maies de I'horitzó Classic. 

Potser de la seva presencia podriem deduir-ne la possible existencia d'unitats 
socio-polítiques de certa complexitat. més o menys desenvolupades i extenses 
(Blanton et. al., 1981 :202). Territoris que sovint es trobarien subordinats a uns 
importants assentaments que tindrien funcions de veritable capital en un sentit 
plenament occidental d'aquest terme (Marcus, 1976:44-5; Thompson, 1965:355). 
Localitats a les quals correspondria per dret propi o per designació poder fer 
servir el que, de moment, anomenem: glif-emblema. En aquest cas es tractaria, 
de ben segur, de I'indret de residencia d'una elite que tindria a les seves mans les 
funcions de govern (Marcus, 1976:16). L10c que per aquesta raó esdevindria el 



centre de les relacions cívico-religioses de les suposades unitats socio-polítiques 
i de ben segur alhora religioses (Marcus, 1976:151). D'aquesta forma, els dirigents 
orientarien els seus deures i privilegis per poder portar a terme el control intern 
de les seves arees de govern, així com els necessaris contactes amb les velnes j 

d'altres lIunyanes. 
Un bon exemple del que estem dient podriem veure'l breument en el glif

emblema de la coneguda ciutat de Tikal. S'ha pogut localitzar en lIocs propers 
al del seu assentament originari, com podrien ésser, per exemple: Jimbal, Naranjo 
o Ixlú, pero com s'ha dit abans també es pot trobar en Ilocs tan allunyats com 
són Copán, entre altres (Marcus, 1976:53-73). I parlant de Copán pot trobar-se el 
glif-emblema d'aquest indret en la propera i antagonica localitat de Quiriguá, ciu
tat que al seu tom en té un que li és propi (Marcus, 1976:14-5) (fig. 7). 

En el primer cas, és ben segur que es tracta de lIocs més o menys grans i 
sota I'influencia immediata de la ciutat portadora de I'emblema, o sigui en tots 
ells fa acte de presencia I'emblema del lIoc jerarquicament superior: Ti ka 1. Mal
grat aixo, cal tenir en compte, com ja s'ha dit, que sovint aquests glifs es mos
tren, no només a indrets petits i propers, comparant amb el de I'emblema, sinó 
que també es poden trobar en indrets grans i allunyats com s'ha assenyalat amb 
anterioritat (Marcus, 1976: 14-5). Un cas específic podria ésser de nou Tikal, se
guint amb el mateix exemple. El seu emblema el trobem, com ja s'ha assenyalat, 
a Copán, per una banda, i a més a més a indrets tan significatius como poden 
ésser Seibal i Yaxchilán, per I'altre (fig. 7). Centres tots ells i altres no anome
nats forc;:a valuosos des del punt de vista cultural i alhora ailunyats I'un de I'altre. 

Localitats totes elles assenyalades no només pel seu volum demogratic, sinó 
per allotjar en el seu interior unes formes arquitectoniques i escultoriques d'una 
gran qualitat. L10cs posse"ldors, alhora, de glif-emblema propi (Berlin, 1958; Coho
das, 1979; Fuente, 1965; Gendrop, 1970; 1014-16; Marquina, 1951 :502; Stierlin, 1964; 
Toscano, 1952:224). Per descomptat que, aquestes darreres localitats restarien 
totalment fora d'un possible influx i autoritat política i potser cultural de Tikal. 
En aquest com en altres casos podria tractar-se de relacions i contactes de tipus 
comercial, de Iligams familiars o dinastics o d'altre mena (Hamomnd, 1982:220l 

És tan destacada la presencia d'aquests glifs-emblema en moltes ciutats 
maies de I'horitzó Classic que Joyce Marcus els converteix en un valuós instru
ment per plantejar una divisió que fa en categories diferents de localitats maies 
de les Terres Baixes (Marcus, 1976:24:5). A més a més, la compareixenc;:a, sem
pre d'acord amb el mateix estudiós, deis glifs-emblema pot tenir interessants con
notacions polítiques i socials entre la població maia de I'horitzó Classic. 

(1) amblen glyphs serve as geographical referents (to the site center 
or to a larger area); 

(2) since regional capitals usually have two or more emblem glyphs, 
one emblem glyph may refer to the site proper and one of the others 
to the territory governed; 

(3) since not all centers have emblem glyph, those that lack them are 
politically less important, while centers that have their own emblem 
glyph seem to have a higher status, and those that have two or 
more than two emblem glyphs se en to have greater political roles; 

(4) emblem glyphs mentioned in the texts of another site may indicate 
(a) dependence, (b) shared participation or interest in an event, 
or (c) and individual who had emigrated from the indicated site 
(i. e., the «hometown» of the individual is postfixed to the name, 
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and, therefore, his or her place of origin is obtainable, Berlin astu
tely anticipated these findings (1958:113). 

Marcus, 1976:11 

Un altre exemple relacionat amb aquesta idea i funció deis glifs-emblems 
podria ésser el cas de Palenque i el seu entorno El seu emblema sorgeix de la 
mateixa manera que en altres localitats. Primer el 1I0c que el té per dret: Palen
que. Oesprés els assentaments propers a aquest centre (Berlin, 1977:88). Es tracta 
en aquest cas d'altres localitats de menor rang que tenen I'emblema de Palenque 
com a signe de dependencia. Alguns deis 1I0cs més destacats foren els indrets 
de El Retiro, Miraflores o Tortuguero (Marcus, 1976:106). Oesprés ja més enda
vant i amb certes dificultats ho foren local itats una mica més Ilunyanes, com per 
exemple: Tonimá, Jonuta i, potser, Comalcalco (Marcus, 1976:106). Malgrat la re
lativa lIunyania d'aquests últims Ilocs, no clou aquí la presencia del glif-emblema 
de la població de Palenque, ja que ha estat possible trobar-Io a indrets tan inte
ressants i lIunyans, al mateix temps, com podrien ésser Tikal i Copán (Marcus, 
1976:109) (fig. 7). 

Com ja s'ha suggerit la compareixenc;a d'un glif-emblema en un 1I0c proper 
al que el té per dret podria ésser interpretat com a corresponent a localitats d'in
flux polític directa; ja que es tracta, gairebé sempre, de 1I0cs de més curt abast 
que el posse"idor de I'emblema. Mentre que quan sorgeix a centres grans i amb 
emblema propi, pero lIunyans, pot transcriure's, segons la major part deis estu
diosos, mitjan({ant alguna forma de contacte de tipus socio-polític de les élites 
governamentals de la localitat on pertany I'anomenat glif-emblema (Berlin, 1958: 
113; Hammond, 1982: 219-20). Contactes que, er. principi, podrien traduir-se, i amb 
el temps evolucionar, en veritable i reals relacions dinastiques o comercials; 
potser les dues coses al mate ix temps. 

Palenque has an emblem that appears at sites nearby in the hills and 
northwest into the Tabasco plain, and the work of Robert Rands suggests 
that this distribution may well define the area of Palenque's economic 
sway ... The Palenque emblem also appears at two distant sites, Tikal 
and Copan, and Tikal's emblem is found at Copan also; the nature of 
this links, over distances of 250-425 kilometers (155-265 miles), is un
certain. 

Hammond 1982:220. 

~s interessant parar esment que la possessió del glif-emblema per part d'una 
localitat específica no significa, per cap motiu, que correspongui a I'indret més 
gran en el sentit demogratic de la paraula, dintre d'un ample ventall de poblacions 
connectades o depenents d'una suposada unitat politico-administrativa (Marcus, 
1976: 71. Pot tenir lIoc que una població tingui una ampla capacitat arquitectonica, 
potser, poblacional i cultural al mateix temps, major que la d'aquella que gaudeix 
de I'emblema dins d'una mateixa area geografica i política (Marcus, 1976). O'aquí 
ve que es pot pensar amb la possibilitat de que un glif-emblema específic ens 
indiqui o potser simbolitzi la capacitat de contaniment polític d'un indret damunt 
d'un espai definit i com a conseqüencia s'hi assenti en ell la «capital". 

Segons Joyce Marcus i altres estudiosos, els glifs-emblema ens donen a co
neixer la presencia d'indrets privilegiats a I'area maia Classica per diverses raons, 
algunes d'elles ja s'han insinuat. El que és cert, és que sempre es tracta de cen
tres valuosos des del punt de vista cultural, polític, comercial i sovint potser re-
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ligiós (Marcus, 1976:11). Al mateix temps, la localització i distribució del glif
emblema d'un !loc específic a altres localitats pot ajudar-nos a circumscriure, des 
d'un punt de vista d'opció administrativa territoris i, en conseqüencia, fer de
pendre determinades poblacions i la seva rodaiia d'un lIoc important que s'esco
Iliria com a «capital» político-religiosa d'un espai geografic específic (Marcus, 
1976: 11). Ja el Dr. H. Berlín ens asseventava, amb anterioritat a J. Marcus alguns 
del punts anotats pe-r aquest darrer investigador (Berlín, 1958). 

Sovint s'ha polemitzat sobre la conformació política del món maia Classic 
(Sharer, 1977:538). La major part deis estudiosos de la cultura maia esta n d'acord 
que en aquella area mai va existir alguna forma extensa i fortament arrelada de 
govern monolític a tall d'«imperi», a la manera occidental. O sigui una forma de 
desenvolupament polític que abastés la totalitat o la major part de I'area cultural 
maia; espai que no obstant aixo sempre va tenir una gran unitat cultural, amb una 
religió semblant i una mateixa lIengua (Hammond, 1982:18-37). 

Tampoc o gairebé mai la seva acció política i potser cultural s'estengué més 
enlla de la seva area lingüística. Ni tal sois va existir mai un sentiment de caire 
expansionista, com més o menys, tingué lIoc en una bona part de les Terres Altes 
del Centre de Mesoamerica; primer en el decurs de I'horitzó Classic (Teotihuacán) 
i després en el Post-Classic Hmperis» tolteca i asteca) (Gussinyer, 1984:17); a 
desgrat de les denominacions mancades o lIiures de tota connotació política, do
nades per Sylvanus G. Morley entre al tres estudiosos i conegudes amb els noms 
d'lmperi Nou i Vell. Els ampo¡'¡osos noms que tot just hem nomenat fan referencia 
a possicions de tipus cultural que no pas política (Morley, 1956:66). 

Malgrat el que es ve dient, sí deu haver existit la propensió o més ben dit, 
I'inclinació a I'aglutinació del poder polític en algunes especies de «ciutats- es
tat», o unitats polítiques properes a aquesta idea. El mateix S. G. Morley ens ho 
proposa amb tota claredat en una de les seves publicacions més rellevants (Mor
ley, 1956:184). Aquesta afecció a la fragmentació política, gairebé innata de tota 
Mesoamerica i sobre tot tan característica de les Terres Baixes en oposició, fins 
a cert punt, a les Altes (Gussinyer, 1981 :307), ens mena o millor dit ens dirigeix 
cap a una vocació d'aquestes suposades ciutats-estat vers conceptes de tipus 
urba; un detall no tingut gaire en compte, ja que sovint es tractaria de localitats 
forQa valuoses des del punt de vista cultural i sobre tot demografic (Coe, 1967:91 
i 94; Willey, 1966:127). 

Potser, un cop aconseguides les unitats polítiques basiques podria arribar-se 
a pensar en el desenvolupament de unions po!ítiques una mica més extenses, com 
podrien ésser confederacions d'algunes de les unitats petites amb autogovern de 
la manera que ens proposa S. G. Morley i alguns altres estudiosos de la cultura 
maia pel que fa a I'horitzó Classic (Marcus, 1976). 

En el decurs de Post-classic al nord de ¡'area, específicament a Yucatán, van 
tenir lIoc propostes d'aquesta mena aconseguides per mitja de lligues o confede
racions portades a terme per uns grups dinastics molt coneguts (Itzaes, Xiu, etc.). 
Fet que suposava el prestigi i I'autoritat d'una localitat (Mayapán, Chichén Itzá, 
etc.), i de ben segur el poder d'un lIinatge, pel damunt d'una regió més o menys 
extensa (fig. 8) (Coe, 1967; Gemet, 1927; Culbert, 1973; Chase and Rice, 1985), 
situació política característica de I'horitzó Post-classic que podria tenir prece
dents en el món classic maia de les Terres Baixes. 

De fet I'absencia d'un sentiment imperialista de tipus monolític a Mesoame
rica és substituit per les confederacions de ciuté'ts que apleguen grans extensions 
territorials tributaries. Els inicis potser són humils. En tenim un bon exemple amb 
el grup anomenat deis Amanteques, format per les localítats de San Miguel 
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Amantla, Azcapotzalco i Teotihuacán. Es tracta del primer exemple conegut i es 
situa a finals del Classic. El segueixen, més endavant, I'intent del gran chichimeca 
Xólotl amb la unió de les localitats de Tenayuca-Oztopolco, Azcapotza.lco i Xalto
can. 1, finalment la celebre Confederació del Anáhuac composta per les ciutats de 
México-Tenochtitlan, Tlacopan i Texcoco. Les de Yucatán, ja citades, podrien ésser 
un altre exemple. És així, com s'arrodoneix la idea que s'ha exposat. Encara que 
gairebé tots els exemples donats corresponen a I'horitzó Post-Classic podien tenir 
uns clars precedents, desconeguts, fins ara, durant el transcurs del Classic. 

Per mitja d'un meticulós, detallat i ben fet estudi deis indrets amb glif-em
blemailasevapresenciaenlocalitatsproperes.excloint-hilesallunyades.se.n 
desprén la possibilitat de creació d'arees més extenses amb funcions regionals. 
Unitats socio-polítiques que es mourien cap a I'assoliment de conjunts fon;:a més 
consistents, compactes en una paraula, amb la capitalitat assentada en les pobla
cions de les quals n'era originari I'emblema (Marcus, 1976). Pel nombre d'indrets 
en els que es troben els emblemes en sobresurten Tikal, potser la més antiga i 
amb el major nombre. Segueixen Palenque, Yaxchilán i Copán. És per totes les 
raons exposades i d'altres que Joyce Marcus ens suggereix que « ... each of these 
cities was the capital in a region of the Maya lowlands. (Marcus, 1976:16). 

Amb la descoberta deis glifs-emblema per Heinrich Berlin tenim a la ma la 
possibilitat d'un extraordinari coneixement de la realitat de les ciutats maies i 
per mitja d'interpretacions escultoriques i glífiques de nissagues «regnants .. a la 
majoria de les localitats esmentades (Proskouriakoff, 1960., 1963 i 1964). És així 
com estem refon;:ant I'hipotesi de la realitat d'ulles unitats polítiques més o menys 
extenses. Realitat socio-política per sort avui encara garanteix un lIunya record 
de la seva riquesa cultural. Pero, amb tot i el que s'ha dit els seu s límits encara 
ens són gairebé desconeguts, escassament concretats. Com pot veure's el co
neixement deis glifs-emblema, altres jeroglífics i relleus ens estan donant una 
nova visió del mapa polític maia de I'horitzó classic. A més, amb la realitat ja 
assegurada deis emblemes es refon;:a I'imatge tan suggerent de John L. Stephens 
quan en una de les seves obres (Stephns, 1969), ens mostra amb tota claretat una 
aparenc;:a del món classic, en veure amb detall els relleus i les esteles de Copán, 
semblant al que tractem de donar a entendre, amb unes paraules veritablement 
suggerents, recordant-nos que: 

One thing I belive, that its history is graven on its monuments. No Cham
poli ion has yet brought to them the energies of his inquiring mind. 
Who shall read them? 

Coe, 1967:170 

En aquest sentit, J.L. Stephens s'avanc;:ava al nostre temps quan creia ferma
ment que les inscripcions de les esteles i el5 relleus que les completaven, junta
ment amb al tres monuments d'aquella i altres localitats, veritables ciutats en el 
sentit més estricte de la paraula, hi descubrien, pero sobre tot ens oferien, en 
una bona part del seu contingut, temes de caire historic més o menys escaients, 
mundants -en una paraula, profans- i no exclusivament testimonis esoterics, 
celestials, religiosos, de la manera que ens van proposar en un principi estudio
sos tan rellevants com podrien ésser Herbert J. Spinden, Thomas Teeple i Eric J. 
Thompson (Marcus, 1976:1; Ruz, 1973:93). 
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c) Els governants. 

ParaHelament a les investigacions fetes i en procés de realització per Hein
rich Berlin sobre els glifs maies, Tatiana Proskouriakoff i altres estudiosos apro
fundien en les esteles d'algunes ciutats maies classiques, pero en especial la 
població de Piedras eNgras a la vora del curs mig del riu Usumacinta, fronterer 
entre Mexic i Guatemala (Coe, 1967:170', Jones, 1977:28; Proskouriakoff, 1960, 
1963 i 1966). 

T. Proskouriakoff en les seves investigacions va tenir coneixement de la 
presencia de grups d'esteles que iconograticament semblava tenien alguna relació 
entre elles (Proskouriakoff, 1966:168). O'entre les moltes mostres existens, n'hi 
havia que duien gravades unes dates que les enlla({aven i uns relleus que les con
nectaven. Alguns d'aquests relleus es repetien en una bona part de les esteles. 
Ho feien amb els trets d'unes representacions semblants que es desenvolupaven 
de la manera següent: I'element escultoric més evident consistia en la figuració 
d'un personatge important, sempre assegut a la manera maia (sobre les cames 
creuades). Es troba esculpit a I'interior d'un gran nínxol molt ben guarnit i col
locat a la part alta de I'estela. Tot plegat, es presenta sempre emmarcat amb sím
bols celestials connectats amb Itzam Na (la casa de la Iguana), la deitat més re
nombrada del panteó religiós maia (Morley, 1956:250; Thompson, 1979:258; Thomp
son, 1970). L'ascensió al nínxol, des de la part baixa de I'estela, es portava a 
terme i de fet es realitzava, des del punt de vista simbolic, mitjan({ant una escala 
de ma (fig. 9). Escala en la que es mostraven les petjades de peus humans; sím
bols que podrien estar en connexió amb el relleu de la figura asseguda dins del 
nínxol (Berlin, 1977: 10'7; Hammond, 1982:2001; Proskouriakoff, 1966: 168). 

Tatiana Proskouriakoff creia en un principi que aquests grups d'esteles esta
ven relacionats amb el sacrifici huma (Proskouriakoff, 1966:168), Passat un temps, 
va ésser possible demostrar-se que aquest enfocament no havia estat el més 
adient, ni el veritable significat d'aquelles representacions en les esteles de Pie
dras Negras (Guatemala). La coneguda investigadora del comportament maia pre
colombí va batejar la majoria, o potser més hen dit la totalitat, de les escenes 
amb aquests trets, atenent·nos als seus propis elements iconografics, amb el 
nom de «motiu ascencional» (ascension motif). A més, la data calendarica col·lo
cada, ja fos sobre o en alguna altre banda del monument, pero sempre en en
tranyable connexió amb els relleus que s'hi exposaven, portaría d'aquelf moment 
endavant el nom de «data inaugural» (inaugural date) (Proskouriakoff, 1966:170). 
Malgrat aixo. sense voler treure importancia a la trobalfa de T. Proskouriakoff cal 
tenir en compte que Herbert J. Spinden prefigurava, molt aban s una situació 
d'aquesta mena en altres este les maies (Marcus, 1976:3). 

There is an interesting series of monuments at Piedras Negras, consis
ting of Stelae 25,6,11, and 14 in the order gíven. AII present a human 
beign seated cross-Iegged upon a gorgeous throne canopíed by the 
sings of heaven. A line of footprints up the front of each throne may 
signify the ascension to the seat of theocratic power of the person por
trayed. The dates show intervals of 80,45, and 60 years. 

Spinden, 1916:446 

Al mateix temps, la major part d'aquell grup d'esteles portava esculpida una 
altra data calendarica més antiga que la d'abans; data que la insigne investigadora 
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de la cultura maia va batejar amb el nom de «data inicial» (lnitial date) (Prosko
riakoff, 1960 :460). A més a més, segons T. Proskouriakoff aquesta darrera data 
s'enlla{fava o potser es referia a cert esdeveniment anterior a I'anomenada «data 
inaugural» de la que ja se n'ha parlat amb anterioritat. 

Each of these stelae also bore en earlier date, referring back to so me 
even decades before the inaugural date, which she termed the uinitial date". 

Hammond, 1982:200 

Ambdues dates, com s'ha dit, es troben connectades amb el personatge es
culpit dins del nínxol. De I'analisi de les seves recerques, ella dedueix que degué 
existir una entranyable relació entre les dues dates. D'aquí ve que haurien d'es
tar connectades amb esdeveniments molt importants de la vida del personatge 
esculpit a I'interior del nínxol; ja que al computar-se. aquel les dues dates amb les 
altres que foren esculpides en les esteles de Piedras Negras u ... that no single 
series exceades the span of a reasonable lifetime" (Proskouriakoff, 1960.) (Ham
rnond, 1982: 200). Aquelles dates un cop anal itzades i contrastades amb el nostre 
calendari, ens donen a coneixer uns computs que no van més enlla deis seixanta
cinc anys, seixanta, seixanta-quatre, cinquanta-sis ... (Proskouriakoff, 1967: 170). 

Algunes de les dates que es mostren en les esteles de Piedras Negras, de 
les que ja se n'ha parlat amb anterioritat, es poden connectar amb el neixament, 
I'ascens al poder i altres esdeveniments molt significatius relacionats amb la vida 
d'un governant (Kelly, 1962:323; Hammond, 1982:200') (fig. 1). A la vegada, el 
personatge esculpit en alt relleu a dintre del nínxol podria correspondre al retrat 
més O menys realista del dirigent al qual fan referencia les dates senyalades amb 
anterioritat (Proskouriakoff, 1966: 170). 

Del profund i acurat estudi realitzat per aquesta constant investigadora se'n 
despren, com ella mateixa ens dona a entendre, que aquells suposats governants 
amb riquíssima i embrollada indumentaria treballats dintre i fora deis nínxols no 
foren gairebé mai sacerdots, com ens varen suggerir molt temps J.E. Thompson 
i S.G. Morley (Proskouriakoff, 1966:170; Marcus, 1976:1), sinó que el més ver
semblant és que es tracti, com ja s'ha anunciat amb anterioritat, d'uns relleus en 
els que s'hi representen veritables, reals i capac;:os dirigents religiosos, seculars 
o ambdues coses alhora (fig. 101 i 11). Personatges que sense cap dubte si no eren 
sacerdots podien tenir poders religiosos molt importants. 

El contingut jeroglífic de les inscripcions s'haurien d'enllac;:ar amb esdeveni
ments de caire historie, com ja s'ha apuntat, i potser, també, feien referencia a 
genealogies de governants, més que no pas a conjunts astronomics vinculats amb 
els diversos calendaris, així com a temes relígiosos subiectes a determinats es
deveniments astronomics (Proskouriakoff, 1966: 170-2). Tanmateix, no és només 
a Piedras Negras que tenim coneixements d'aauesta mena, ja que també s'han ob
tingut dades semblants en altres poblacions (Marcus, 1976:6) (fig. 1). 

Amb aquests i altres testimoniatges, alguns de caire arqueologic d'altres 
artíctics (pintures i escultures basicament), s'esta aplegant una gran quantitat de 
dades connectades amb alguns Ilinatqes de governants (Berlin, 1977: 131). Fins i 
tot en certes ocasions comptem amb les seves efígies, per cert no pas gaire 
naturals, pero s'acosten d'alguna manera a la realitat deis seus trets físics més 
significatius (fig, 2 i 14). Personatges que en cert moment exerciren la seva forc;:a 
economica i el seu poder polític per dominar una bona part de la societat maia en 
el decurs de I'horitzó Classic de les Terres Baixes (firs. 10 i 11). Tots són docu-
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ments arqueologics que per mitja d'ells comen ce m a conelxer diversos aspectes 
de les Edites governants, en especial els dirigents de diverses localitats, incloses 
lIeugeres referencies de les seves arees d'influx (Marcus, 1973:913). 

Sembla ésser que «I'allau», en termes arqueologics, de coneixements en 
aquest sentit comen<;:a a ésser veritablement impressionant. Més encara si tenim 
en compte i els comparem amb els nostres coneixements d'altres espais cultu
rals, durant etapes cronologiques semblants, en arees no només mesoamericanes 
sinó, com ja s'ha dit, de tot el Nou Món pre-colombí. A més ens sorpren si pen
sem, per un moment, en les dad es que teniem de la mateixa area, amb relació a 
aquest tema, fa uns quants anys (Kelly, 1962; Proskouriakoff, 1963). Tot aixo ens 
ve a palesar fins a quin punt n'era de complex el món i la cultura en que es bellu
gaya I'élite maia de I'horitzó Classic de les terres baixes humides del Petén i 
les seves arees ve"ines (Hammond, 1982:202). 

A tot el que s'ha dit cal afegir-hi que aquella complexa i ben organitzada élite 
governant coneixia la possibilitat, fins i tot la necessitat d'establir-se en un lloc 
escollit i així materialitzar el seu predomini a partir de determinats indrets. Po
blacions que per la seva localització, abast demogratic, prestigi polític, social i 
economic, així com per la grandaria i afany de les seves estructures arquitecto
niques tan civils com religioses, s'orientaveíl vers una configuració d'unitats de 
tendencia, de voluntat, de vocació i de caire urbans (Kintz, 1983:149). 

Afegim a manera d'anexe I'estudi superficial de dues localitats maies de I'ho
ritzó Classic. Ens serveixen d'exemple del que s'ha dit fins ara. De fet podria 
afegir-se'n d'altres pero I'espai disponible no ho permet. La primera sera Piedras 
Negras. És considerada una població important per la qualitat de les seves es
tructures arquitectoniques, per la seva tradició cultural i sobre tot perque fou 
la pionera en els estudis d'interpretació histórico-jeroglífic. Investigacions que 
fins ara ens han donat uns excel·lents resultats, servint de base per emprendre 
estudis semblants en altres localitats. La segona, s'ha escollit per la seva valua 
política i cultural, la importancia de la seva escultura des del punt de vista his
torico-artístic i una esplendorosa arquitectura; tot aixo emmarcat amb una excel
lent situació geogratica i un extraordinari medi ambient. Les dues poblacions es 
troben a pocs qui lometres de distancia. 

d) Piedras Negras (Guatfmala). (Fig. 51). 

La localitat de Piedras Negras es troba situada a la vora del riu Usumacinta 
per la banda de Guatemala. La seva existencia es va desenvolupar en plena selva 
tropical hum ida del Petén (Andrews, 1975; 133; Cendrop, 1970:100; Marquina, 
1951 :689; Proskouriakoff, 1963:15; Toscano, 1952:248). 

La presencia desde I'horitzó Classic de valuosos monuments maies en aques
ta localitat ens és conegut desde fa molt temps. El que es ve dient cal afegir-hi la 
recent lectura i interpretació de tot un seguit forc;:a complex de documents ar
queologics relacionats amb les este les i inscripcions jeroglífiques. En altres 10-
calitats també s'estan «lIegint» i interpretant textos, ja sigui en esteles, dintells 
de portes, paraments de murs o ceramica (Tikal, Yachilán, Palenque. Copán. Ouiri
guá, etc.). Tot aquest seguit d'informació ens esta fornint dia a dia un coneixe
ment cada vegada més precís. profund i exacte, alhora. de la vida, les ambicions 
i I'abast d'alguns governants de les localitats maies més destacades de les Terres 
Baixes, durant una bona part del Classic maia (Kubler, 1968:9). 

Així, per exemple, per una banda i com a resultat de les recerques realitza-
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des a Piedras Negras pel Dr. Heinrich Berlin (Berlin, 1958:113-8), es descobreix 
després de lIargs estudis el glif-emblema d'aquesta població. Realitat cultural 
que sovint s'ofereix enllayat amb diversos elements i inscripcions jeroglífiques. 
A més, moltes vegades, en aquests i altres 1I0cs fa acte de presencia al costat 
d'aquest emblema el d'altres indrets, com poden ésser, per exemple, la ve·ina 
Yaxchilán (Berlin, 1958:117). Sembla ser que és forya comú que surtin en les 
inscripcions jeroglífiques emblemes d'una localitat al costat deis de les altres 
(Marcus, 1976:14-5). 

Per altra banda, per mitja de les recerques de la Dra. Tatiana Proskouriakoff 
tenim coneixement del mandat d'almenys set governants d'aquesta localitat (Ber
lin, 1977:108; Coe, 1967:170; Proskouriakoff, 1960 i 1963). Dirigents de Piedras 
Negras que assoleixen un extens període de temps. Espai cronologic que pot anar 
aproximadament del 9.9.0.0.0 (616, d.C.l, fins I'any 795 d.C. (9.18.5.0.0) (Hammond, 
1982: 200; Proskouriakoff, 1960). Amb tot i I 'exactitut cronologica que es mostra, 
alguns altres estudiosos volen presentar una successió temporal una mica dife
rent, pero sense cap greu conseqüencia a I'espai de temps proposat per la Dr. 
Prosl:ouriakoff. 

Per les dad es obtingudes, de la gran estudiosa de la cultura maia a la loca
litat de Piedras Negras, es poden a·dlar en la «lectura" jeroglífica els «noms" d'al
guns deis seus governants, pero, fins ara, en poques ocasions la durada deis seus 
«regnats", i com a conseqüencia la seva permanencia al cap del govern d'aquella 
ciutat, ja que ens manca d'alguns «monarques" la data de la seva mort. Aquest 
darrer esdeveniment el tenim, sovint, en altres IIocs. Es tracte d'un espai de temps 
que sembla ésser osciHava, en promig, pels vols deis trenta anys. l'edat deis di
rigents en el moment d'ésser nomenats, o sigui quan accedeixen al «tron" anava 
més o menys entre els tretze i els trenta-dos anys (en els governants que en 
coneixem les dates del seu naixement i la seva «entronització,,). En alguns casos, 
fins i tot s'ha pogut aconsseguir la durada de les seves vides, les que sembla 
osciHaven entre els cinquanta i els seixanta anys, malgrat que la vida d'alguns 
governants anava més enlla deis seixanta (Hammond, 1982). D'acord amb algun 
investigador, aquesta data només s'ha obtingl't, fins ara, dues vegades en la lIista 
de governants de la ciutat de Piedras Negras i la seva area d'influencia (Ber
lín, 1977:1017-20). 

A més del que s'ha pogut transcriure de la «superficial lectura" i glossa 
d'aquelles inscripcions presents a la localitat de Piedras Negras se'n obté, tant 
en aquesta com en altres poblacions, la possibilitat de deduir el nomenament o 
la successió d'un nou governant. El sistema legal en la vida política d'una «ciutat
estat" fou, sembla ésser, pel procediment de I'hereu, com succe·ia i de fet tingué 
1I0c, més endavant, en el decurs del Post-classic (Morley, 1956:185); pero podia 
ser també mitjangant el sistema d'elecció dintre un escollit i redu"it nombre de 
«pretendents al tron" entre els familiars més propers a triar entre la resta de 
I'élite amb possibilitats governamentals (Berlin, 1977:117; Hammond, 1982:202). 

Fins i tot pot deduir-se, d'acord amb Tatiana Proskouriakoff, en la glossa 
d'aquelles anotacions jeroglífiques, la probabilitat de que un determinatgover
nant «regnara" amb el mateix nom d'un germa o de qualsevol altre avantpassat 
seu ja desaparegut, com esdevé, més o menys, a les monarquies occidentals. 
En certes circumstancies poden endevinar-se, amb I'interpretació d'aquelles ins
cripcions, canvis en els tradicional s reglaments de successió al «tron", com di
ríem des d'Occident. Un exemple de canvis en el «regim successori" es pot 
constatar en el cas d'una intromissió de descendencia femenina en el legítim suc
ce·iment per via masculina. Efemeride observada a la localitat de Tikal, cap a fi-
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nals de I'horitzó Classic (Hammond, 1982:202) (fig. 15). També podem esbrinar 
amb un bon estudi i lectura deis jeroglífics maies els noms d'algunes de les mu
lIers deis governants i fins i tot la seva procedencia. 

Tornant de nou a la localitat de Piedras ~~egras podem donar-nos compte en 
aquesta població que cada nou governant, segons un vell costum i un egocentrisme 
universal entre les élites dirigents de moltes epoques, més ben dit de sempre, 
s'aixecava un monument d'accés al «tron n (Berlin, 1977:10'9). Aquesta informació 
se'ns ofereix en una gran quantitat d'esteles trobades en aquesta localitat. En elles 
s'hi coHocaven, com ja s'ha dit amb anterioritat, la data d'accés al poder, moment 
d'una indiscutible trascendencia en la vida d'un dirigent, a més sovint podien 
trobar-s'hi les del seu naixement amb d'altres esdeveniments relacionats amb els 
moments més reflevants i dignes de prendre's en consideració i fer-ne esment 
durant el decurs de la seva vida abans d'ésser elegit com a governant d'aquella 
important localitat maia. Així mateix, el governant de torn menava aixecar altres 
monuments relacionats amb I'etapa posterior a la seva «ascenció al tron». La for
ma, la projecció i la intenció d'aquests altres monuments escultbrics i historics 
alhora foren sempre forc;a diferents deis primers; aquells connectats amb la seva 
"presa de possessió». Fites cronologiques que s'anaven aixecant en el decurs de 
la seva vida. Així que un nou governant, a partir d'aquella idea, al comenC;ar a 
"regnar» en certa forma encetava I 'erecció d 'una nova serie de monuments com
memoratius (Hammond, 1982:200-2; Marcus, 1976:3; Proskouriakoff, 1960., 1964). 

e) Vaxchilán (Chiapas). (Fig. 16). 

Aquesta localitat fou una de les més valuoses pel seu contingut artístic de 
tot el Classic maia de les Terres Baixes del Centre. S'assenta, com la població 
anterior, a la vora del riu Usumacinta, dintre d'un meandre gran i estrategic que 
fa aquest riu en el seu curs mig, per la banda de Chiapas (Andrew, 1975:140.; 
Gendrop, 1970.:10'4; Gendrop, 1977; Kubler, 1975:143; Marquina, 1951:667). 

Se'ns mostra aquesta localitat emmarcada per un ambient ecolbgic, climatic 
i fins i tot cultural molt semblant al de Piedras Negras. Ambdues poblacions gai
rebé només separades pel curs d'aquest corrent d'aigua de I'area central maia. 

Yaxchilán, de la mateixa manera que Tikal i alguns altres destacats indrets 
del Petén, té, com a propis, dos o més emblemes (Berlin, 1958:45). Un d'ells se m
bla ésser que vol fer acte de presencia entre les inscripcions més antigues 
d'aquesta ciutat. Sovint, en etapes cronologiques forc;a més avanc;ades del seu 
desenvolupament cultural, podem veure-hi els dos emblemes gairebé sempre 
junts formant part integral de les inscripcions jeroglífiques. A més del que es ve 
dient hem de parar esment amb la importancia que es dóna al jaguar i a deter
minats ocells en les inscripcions de governants que es poden transcriude d'aques
ta ciutat maia (Berlin, 1958:116; Proskoriakoff, 1963:149-50.). Alguns noms de di
rigents de Yaxchilán deduits del seu glif corresponent, en una lectura directa 
corresponen als de: Ocefl-jaguar, Rat penat-jaguar, Escut-jaguar, etc. Sembla ésser 
que els noms d'aquests "reiSn correspondrien a la dinastia «jaguar». 

Per a la localitat de Yaxchilán, un floc classic extraordinari (Andrews, 1975: 
140.; Cohodas, 1979:302; Marquina, 1951 :667), s'han obtingut dades dignes de 
prendre's en molta consideració. La major part d'elles connectades amb I'afer que 
ens ocupa. Documentació arqueolbgica que es troba fortament lIigada a alguns 
deis governants més assenyalats d'aquesta població i del món maia classic 
(Hammond, 1982:20.3). En aquest centre ceremcnial i de govern no s'han trobat 
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encara testimonis, tan clars i definits de contingut historie com els de Piedras 
Negras. La major part deis que tenim coneixement, fins ara, es troben empla<;:ats 
i Emlla<;:ats amb grups escultórics diversos (Hammond, 1982:203; Proskouriakoff, 
1963: 149). Amb tot i ésser un centre d'activitats cívico-religioses for<;:a més des
tacat que Piedras Negras, la documentació arqueologica no és pas tan extensa 
(Andrews, 1975). 

Malgrat aixó, han pogut ésser identificats diversos governants -vuit en to
tai¡- juntament amb algunes de les seves "proeses» i activitats de govern més 
rellevants. Dos d'ells, valuosos per la seva constant presencia en els monuments, 
han estat batejats d'acord amb la forma del seu glif (un escut amb el perfil d'un 
jaguar i un ocell assegut damunt del cap del jaguar). D'aqui ve que porten el nom 
provisional d'" escut-jaguar» i "ocell-jaguar» (Proskouriakoff, 1964: 150). Sens dubte 
aquests no serien els seus veritables noms, pero sense cap malfiant;:a, les ins
cripciones jeroglífiques es trobarien fortament vinculades a aquesta idea (Cog
gins, 1979:49). 

El primer deis dos personatges es podria haver anomenat, en lIengua maia, 
"Pacal Balam» (Hammond, 1982:203), nom que pot equivaldre a la nostra expres
sió «Escut-jaguar», d'acord amb Tatiana Proskouriakoff, 1963:150). Potser, seguint 
els estudis d'aquesta renombrada investigadora, el seu nom o el seu renom, no 
ho sabem amb exactitud, estaria relacionat amb la imatge d'un influent i fon;:ut 
guerrer, Degut al simbolisme, potser més exactament al significat deis compo
nents del glif, en sorgiria quelcom semblant a la nostra expressió "protector im
petuós» (Hammond, 1982:20'3), terme que com és de suposar s'amotlla al simbo
lisme deis components del seu glif (cal fer memoria de la importancia del jaguar 
en les cultures mesoamericanes, entre elles en sobresurt la maia així com la 
seva antecessora I'olmeca). 

Two of these rulers were dubbed "Shield-Jaguar» and "Bird-Jaguar», so 
named from the forms of their name glyphs -a small, round shield with 
a profile jaguar head, and a bird resting on a jaguar head- but these 
are not necesarily their Maya names. The former in Maya might have 
been Pacal-B'alam (Iiterally, «Shield-Jaguar»), but the name could have 
meant something like "fierce protector». 

Hammond, 1982:20(3 

Sabem d'ell per mitja de les acotacions jeroglífiques i escultoriques deis mo
Iluments de Yaxchilán que degué haver estat per molt temps un gran guerrer 
rproskouriakoff, 1963: 150-5). Tenim d'aquest iHustre governant diversa informa
eió en forces monuments de Yaxchilán, fins í tot un estilitzat retrat d'ell i de la 
seva dona (fig. 2). 

D'Escut-jaguar (Pacal-Balam en maia) en coneixem algunes dades de la seva 
atzarosa existencia. D'entre elles en sobresurten, per exemple, la data del seu 
naixement -esdevinguda a I'any 9.W.15.0.0, entorn del 647 d.C., en el nostre ca
lendari-, també hem pogut esbrinar I 'any del seu possible nomenament com a go
vernant i senyor de Yavchulán (10.12.10.0.0. -I'any 682 d.C.-) (?). A més, no ens ha de 
sorprendre que tinguem coneixement d'altres dades molt interessants de la seva 
vida, com podrien ésser el nom de la seva muller Vuit-Flor, un nom no pas gaire 
maia i més proper als de les Terres Altes del Centre. Sembla ésser que la seva 
dona era originaria de Palenque, lIoc del que tenim constancia de governants a 
finals del segle VIII, amb noms calendarics, com podria ésser el de Sis-Cimi, go
vernant que va ascendir al poder vers I'any 799. Es tracta, sense cap mena de 
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dubte, del nom d'un personatge i d'una forma de denominació desconeguda o molt 
poc emprada a les terres baixes durant el Classic (Hammond, 1982:216). La mort 
de Escut-jaguar va tenir Iloc I'any 742 (9.15.10.17.14). 

L'altre personatge és Ocell-jaguar. Tenim d'ell unes bellíssimes representa
cions en els dintells N.' 8 i 41. En aquesta ocasió el governant se'l figura al costat 
d'un altre de bensegur aliat seu en el moment de captivar a dos guerrers, els 
quals podrien ésser els símbols de dues localitats ve"lnes. Un deis presoners 
agafat pels cabells per un deis dos governants és un ciar signe de submissió o 
captura (fig. 17). Per I'altre banda els dos guerrers ven«uts porten gravat a la 
cuixa el seu nomo Es tracta d'un glif per a cadascun d'ells. El d'un deis dos pre
soners esta format per una calavera envoltada d 'un cercle de chalchihuites (fig. 17). 

Bird-Jaguar's captive has a nome written on his thigh, a skull in a circle 
of oeads, which has been rendered «Jewelled Skull». 

Hammond, 1982:203 

Jeroglífic, com s'ha fet notar, relacionat amb el seu nom i que vol donar-nos 
la denominació d'un senyor ven«ut. Expressió glífica que pot connectar-se, d'acord 
amb aquells investigadors, amb I'al·locució «calavera enjoiada», ja que la mateixa 
Dra. Proskouriakoff reconeix aquesta expressió quan ens diu que «1 will name 
Jewelled Skufl, with to implication, of course, that this is a translation» (1963:150). 

Els dos presoners semblen ésser quelcom més que uns senzills guerrers; si 
així fos es relacionarien, o potser millor dit simbolitzaven la conquesta d'uns in
drets o senyorius per part del governant de 'faxchilán, juntament amb el seu 
aliat (Proskouriakoff, 1963:150; Hammond, 1982:2003). Conquesta que de ben se
gur inclouria a més a més d'un espai més o menys extens la imposició d'humi
liants tributs al poble ven«ut. 

The scene on Lintel 8 shows Bird-Jaguar and a lesser lord in the act of 
capturing prisoners. Such scenes may be realistic portrayals, or may be 
symbol ic of conquest. Though I speak here of the captives as if they 
were individual men, I hold the reservation that they may be represen
tatives or even embodiments of tribes or towns. 

Proskouriakoff, 1963:150 

Com en altres parts del món i en qualsevol epoca de I'evolució d'un poble, 
el fet d'agafar, en el sentit de capturar persones simbolitzant indrets remarcables 
(les dues coses poden exposar-se en el relleu de Yaxchilán), fou sovint perpetuat 
amb I'erecció d'un monument més o menys gran i eloqüent d'acord amb la im
portancia de la victoria i amb I'acolliment de nous carrecs o investiments «reials» 
o honorífics (Hammond, 1982:203). EIs dos dirigents deis que estem fent Un senzill 
comentari (Ocell-jaguar i Escut-jaguar) foren, d'acord amb les relacions histori
ques, guerrers destacats, conqueridors il-Iustres per a Yaxchilán. Del primer en 
tenim una mostra del seu afany bel·lic en el dintell 8 entre altres monuments; del 
segon a la estructura N.O 44, i en ies paraules de la Dra. T. Proskouriakoff, qua n 
ens recorda que 

With these consideration in mind, let us now turn to the recorded events-



in the Iife of one of the greatest of Yaxchilán rulers, Shield-Jaguar, noted 
especially for his numerous conquests. 

Proskouriakoff, 1963:153 

Avui dia sabem que el món maia c1assic no fou tan pacífic com es creia fins 
ara, ja que sembla ésser que les Iluites internes i externes de les diferents co
munitats sovintejaven (Respetto, 1985) (fig. 3, 6 i 11). 

Per mitja de la iconografia, els jeroglífics i els emblemes de rang que acom
panyen les expressions artístiques és, fins a cert punt, planer refer els diversos 
passatges de la vida d'aquells dirigents guerrers i governants al mateix temps 
com ens ho ha demostrat George Kubler (Kubler, 1969:9). 

En no haver-hi per a Pacal-Balam (Escut-Jaguarl, o almenys al no haver estat 
trobat fins ara, el seu monument de la «data inaugural", com diríem avui dia d'en
tronització i a més es dubta de la realitat de ía resta de dates, fa concebre i sos
pitar a la Dra. Proskouriakoff que el seu 1I0c dintre de la societat i la elite del seu 
temps, I'obtindria, aquest valent guerrer, per la forc;:a i no I'hauria aconseguit per 
dret de naixenc;:a. 

We know neither the date of his birth, nor the date of his accession, and 
there is even some reason to think that he may have been a foreing and 
an usurper. 

Proskouriakoff, 1963: 153 

Amb tot i el que acaba de dir-se, sembla ésser que tan assenyalat i iHustre 
personatge hauria viscut, cosa una mica inversemblant en la seqüincia normal 
de la vida a ('area maia pre-colombina, una mica més deis noranta anys. O'ell i la 
seva muller en coneixem, fins i tot, un esboc;: de retrat (fig. 2) molt rudimentari, 
ja que cal tenir en compte existia entre els maies una clara intenció de reproduir 
forces deis seus governants -més que no pas els seus deus- en les expressions 
artístiques més diverses, en general de forma no pas gaire naturalista. El retrat 
a excepció potser deis maies (Spinden, 1916) mai va ésser una característica de 
¡'art mesoamerica. Civilització que gairebé mai cerca la realitat de la naturalesa, 
sinó una interpretació d'ella (Bernal, 1968:75). 

És forc;:a sospitós relacionat amb I'accés al poder de Pacal-8alam que el seu 
successor Ocell-jaguar (neix I'any 709 (9.13.17.20.101) i mort el 768 d.C. (9.16.17. 
6.12) no va comenc;:ar a governar fins onze anys després de la mort d'Escut-jaguar 
¡sigui I'any 753 d.C. (9.16.1.Ü'm, fet que podria donar-nos a entendre la presencia 
de lIuites internes en I'afer que nosaltres anomenem de «successió al tron" (Co
hodas, 1979:302; Hammond, 1982:204; Proskouriakoff, 1963:163), doncs sembla 
ésser que no fou mai un costum a I'area maia entre I'élite privilegiada que el nou 
governant fos nomenat anys després de la mort de I'anterior, sinó més aviat tot 
seguit després de la mort del seu antecesor. 
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Bird-jaguar, the next great ruler of Yaxchilan did not accede to power 
until 11 pears had passed, and there are no records that we can definitely 
ascribe to his periodo Perhaps, as often happens after a long and distin
guished reign, it was a time of conflict, when various pretenders competed 
for the chief's office, and perhaps that is why Bird-Jaguar, on his acces
sion, seems to have taken great pains to prove and document his legi
timacy. 

Proskouriakoff, 1963:163 



Aquestes i altres dades poden ésser extretes amb molta cura de les <dlic;ons 
d'historia» que ens donen les interpretacions i les <dectures» de les abundoses 
esteles i les lindes de la localitat de Yaxchilán, així com moments histories sem
blants; presents, amb tota seguretat, en molts altres indrets de les Terres Baixes 
maies de I'horitzó Classic (Kubler, 1969:9). Una bona part deis relleus conservats 
en aquest centre d'activitats cívico-religioses i d'habitació, ens parlen deis seus 
governants i, a més a més, ens expliquen encara que sigui d'una manera una mica 
esquematica, algunes vegades, els moments més rellevants de la vida deis seu s 
dirigents (Kubler, 1969:9). 

No es tracta dones, d'acord amb Tatiana Proskouriakoff i altres estudiosos, 
d'unes senzilles i vagues, potser dubtoses i sovint monotones anotacions calen
lariques que ens assenyalen el pas del temps, sinó tot el contrari, volen ésser ve
ritables i interessants relacions historiques. Encara que, sens dubte, també exis
teixin, de tant en tant, altres inscripcions en esteles, lIindes, paraments de murs, 
etc. que contenen o allotgen en les inscripcions jeroglífiques menys dades histo
riques i més informació de caire religiós i calendaric (Hammond, 1982:20~). 
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TABLE 1: THE BIRTHS, DEATHS, ACCESSIO:\S. A~D REIG:'IiS 
OF THE LORDS OF PALENQUE 

LORD SHIELD PACAL Ages 
Birth 9. 8. 9.13. O 8 Ahau 13 Pop 
Accession 9. 9. 2. 4. 8 5 Lamat 1 ~tol 12 yrs., 125 day. 
Death 9.12.11. 5.18 6 Etz'nab 11 Yax 80 yrs., 158 day. 
Reign 3. 9. 1.10 or 68 yrs., 33 day. 

LORD CHAN-BAHLUM 
Birth 9.10. 2. 6. 6 2 Cimi 19 Zolz' 
Accession 9.12.11.12.10 8 Oc 3 Kayab 48 yrs., 232 day. 
Death 9.13.10. 1. 5 6 Chicchan 3 Pop 60 yrs., 311 day. 
Reign 18. 6.1Sor 18 years., 40 day. 

LORDHOK 
Birth 9.10.11.17. O II Ahau 8 Mac 
Acceuion 9.13.10. 6. 8 5 Lamat 6 Xul 57 yr •. , 209 day. 
Death Post· 9.14. 8.14.15 9 Men 3Yax 75 yrs., 281 day. + 
Reign 18.8.7 or 18 yrs., 72 d~y. + 

LORD CHAAC 
Birth 9.12. 6. 5. 8 3 Lamat 6 Zac 
Accession 9.14.10. 4. 2 9Ik 5 Kayab 43 yi •. , lOS day. 
Death Post- 9.14.10. 4. ~ 9Ik 5 Kayab ? 
Reign Unknown 

CHAC·ZUTZ' 
Binh 9.11.18. 9.17 7 Caban 15 Kayab 
Accession 9.14.11.12.14 8b 7 Yaxlún 52 yrs., 142 day. 
Death Post- 9.15. O. O. O 4 Ahau 13 Yu 60 yrs., 298 days+ 
Reign 8.5.6. + or 8 yrs., 64 days + 

LORD KUK 
Birth Unknown 
Acce .. ion 9.16.13. O. 7 9 Manik 15 Vo 
Death Post-9.17.13. O. 7 7 Manik OPax 
Reign 1.9.9.9+ or 19 yrs., 260 days+ 

1.0.0.0+ < 

Es mostre un senzill exemple deis coneixements que fins ara tenim deis governants de 
certes poblacions maies de I'horitzó Classic. Es tracta d'una taula amb sis deis tretze di
rlgents coneguts de Palenque: neixament. accés al poder. mort i duració del seu període 
de govern. (Robertson (ed.) 1974). 
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Una interpretació que fa T. Proskouriakoff de diferents passatges de la vida del governant 
de Yaxchilán Shield-Jagu.ar i de la seva muller contats de forma esquematica en diferents 
IIocs -sobretot IIindes- d'aquesta localitat. a). retrat de Shield-Jaguar i de la seva con
sort a ('estela N.O 11 (els seus noms es poden veure collocats al seu costat). b). la data 
de la mort (?) de Shield-Jaguar i de la seva conjuge enregistrades a les IIindes Nos. 27 
i 28. cid). el nom de la muller de Shield-Jaguar gravat en escriptura jeroglífica a les lIin
des Nos. 32 i 53.(Proskouriakoff, 1963). 
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Llinda N." 1 de la localitat anomenada La Pasadita. S'hi representa una escena guerrera 
conformada per un militar d'alta graduació amb la seva lIanc;:a simbblica a la ma dreta, un 
presoner lIigat pels brac;:os i coll i un servent. El posat i el gest del militar i del presoner 
són veritablementadmirables en tots els sentits. (Robertson (ed.) 1976). 



L'escena més destacada de la cambra N.O 1 a la paret nord d'un deis temples de Bonam
pak. En ella es pot veure un gran senyor -un ha/ae uinie- ates per diversos servents que 
dirigeixen altres personatges de I'estament privilegiat. (Cardós de Méndez, 1959). 
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Reconstrucció d'una part de I'acropolis de Piedras Negras. Interpretació de l. Proskouria· 
koff, investigadora nord·americana que va treballar durant molts anys en aquesta població 
maia de I'horitzó Classic de les lerres Baixes del Centre. (Andrews, 1975). 
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./ 
Una de les lIindes deIs edificis de Yaxchilán. El dirigent amb el seu ceptre maniquí s'el 
representa com a cap civil. La seva dignitat es conjuga molt bé amb I'extraordinaria i com
plexa indumentaria junt amb la presencia de servents, presoners potser, agenollats en
front d'ell. (Willey, 1966). 
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Algunas lIoes amb glif-emblema propi loealitats.an es troben emblemes alients al seu 
lIoe d'origen. (Hammond, 1982). 



Durant I'horitzó Post-Classic, el nord de Yucatán es va veure dividit per petits «regnes» 
on es donava una Ilu"ite, gairebé constant, entre les diferents dinasties que els governaven. 
Alguns estudiosos creuen que aquesta situació fou conseqüfmcia del influx que va exer
cir I'ar·ea mexicana. Pero podria també ésser que aquesta situació fos un lIunya reflex 
d'un ambient semblant durant I'horitzó Classic. (Coe, 1967). 
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Estela 14 de Piedras Negras. El governant seu di~tre del nínxol amb complex indument 
s'hi arriba mitjancant una escala de ma; tot el! es t~oba envoltat de símbols astronbmics 
i religiosos. En -aquesta ocasió el dirigent va accedir al poder a I'any 761 d.C., i sembla 
ésser que va governar, més o menys cinc anys. (Proskouriakoff, 1962). 
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' ... -----"":,..', 

Es mostra el ha/ac UtnlC en la seva funció de gr&n sacerdot. El personatge representat 
correspon a una de les esteles del lIoc de El Caracol, a Belize. S'el reconeix com a tal 
dignatari per la gran barra a manera de ceptre que porta sobre el pit sostinguda amb les 
dues manso (Beetz and Satterhwaite. 1982), 
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Un altre gov-ernant d'una loealitat maia, se'ns mostra representant un alt earree militar. 
En aquest sentit se'l reeoneix pel seu atlatl a la ma dreta juntament amb un eseut simbo
lie a I'esquerra. Sembla ésser que es troba eseulpit en I'estela 11 de Yaxehilán, Chiapas. 
(Robertson, ed. 1974). 
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Nom de Pacal, dirigent de Palenque, format pel seu jeroglífic en Ilengua maia i potser 
escrit en la forma «dialectal" xol. Va ésser un deis governants més significatius de Pa
lenque. Sabem d'ell, amb tota exactitud, que va néixer I'any 603 d.C. Fou «entronitzat" en 
una data que coincideix amb I'any 615, i va morir durant el decurs de I'any 683. Sembla 
ésser que fou fill de Zac Kuk i es va casar amb Ahpo Hel. Se'l relaciona amb la construc
ció del gran temple de Les Inscripcions, ja que va ésser ell que el va manar construir per 
edificar-hi a I'interior la seva tomba. Durant el seu «regnat" e's construeix o s'amplia I'ano
menat Palau de Palenque. Aquest governant es troba enterrat a la meravellosa tomba del 
temple de eLs Inscripcions. (Robertson, ed. 1974). 
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Jeroglífic del nom de Cham-Balhlum, un altra dirigent de Palenque. Va néixer I'any 635 d.C.; 
va ésser «entronitzat" I'any 683, coincidint amb la mort del seu pare; sembla ésser que 
va morir I'any 701. S'associa amb la construcció deis temples de la Creu Foliada i del Sol, 
juntament amb I'ampliació d'algunes dependencies del renombrat «Palau". (Robertson, 
ed. 1974 i 1976). 
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Perfils del dirigent palenca Cran-Bahlum treballats en estuc o en pedra de la regió. Van 
ésser descoberts en el Temple del Sol, de la Creu Foliada, Ilinda oest de la celia i tem
ple 14. (Robertson, ed. 1974). 
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Perspectiva aena de I'area central del recinte ceremonial de Tikal. L'atapaida vegetació 
que sembla ésser I'envolta de fet no existia paso Deuria ésser substituida per conjunts 
rabitacionals forc;:a compactes. (Gendrop, 1970). 
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La planta de conjunt del centre ceremonial de la ciutat de Yaxchilán, tal com es trobava 
entorn del 900 d.C., poc temps abans de comenc;:ar el seu definitiu devallement; fins arribar 
a I'abandó complert i definitiu d'aquesta coneguda localitat maia de les Terres Baixes 
durant I'horitzó Classic. (Kubler, 1975). 
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A la lIinda 8 i¡ a la 41 es mostra a «Bird-Jaguar», un deis dirigents més significatius de 
Yaxcrilán. A la', llinda 8 se'l pot veure en el moment de la captura de «Jeweld-Skull •• Fi
xeu-vos en la semblan<;:a de la indumentaria i de les lIan<;:es (lIindes 8 i 41, en les quals es 
reprodueix el mateix personatge). Hom pot adonar-se que coneixem no tan sois els noms 
i les dades més significatives de la vida deis governants maies del Classic, sinó que a 
més tenim con'eixement de les seves efígies més o menys reals, encara que, en realitat, 
són for<;:a idealitzades. (Proskouriakoff, 1973). 




