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De l’1 d’abril al 19 de juny de 2011 



 
Dossier de prensa 

 
Arriba a CaixaForum Barcelona una mostra que recorre vuit segles d’història 
d’una de les meravelles arqueològiques del món  
 

Teotihuacan,  
Ciutat dels Déus 

 
 
Teotihuacan va ser durant vuit-cents anys (del segle II aC al segle VII dC) el 
centre cultural, polític i religiós d’una potent civilització. Situada a 
quaranta-cinc kilòmetres de Ciutat de Mèxic, va arribar a ser la sisena 
ciutat més gran del món al seu temps i avui és una de les grans 
meravelles arqueològiques, declarada patrimoni de la humanitat per la 
UNESCO. L’exposició que presenta l’Obra Social ”la Caixa” a CaixaForum 
Barcelona, Teotihuacan, Ciutat dels Déus, és la més completa que s’hagi 
mai sobre la cultura teotihuacana, amb 400 peces entre les quals hi ha 
algunes de les obres mestres que s’han trobat en aquesta ciutat 
prehispànica durant un segle d’excavacions arqueològiques. Les peces 
que s’hi exposen, algunes de grans dimensions, revelen un elevat 
refinament i un esperit cosmopolita, obert a les principals cultures de 
l’Amèrica central. En l’exposició, el visitant descobrirà aquesta gran ciutat 
a través d’alguns dels aspectes més notables de la seva cultura: 
ideologia, poder, art, societat, religió, guerra, tradicions, vida quotidiana i, 
per descomptat, la influència que va deixar la civilització teotihuacana a 
les diferents cultures prehispàniques. La mostra, organitzada per 
l’Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, arriba a 
CaixaForum Barcelona emmarcada en una itineració internacional que ja 
ha passat, entre altres ciutats europees, per París, Berlín i Roma, i que ha 
tingut més de 350.000 visitants.  
 
 

Teotihuacan, Ciutat dels Déus es podrà veure a CaixaForum Barcelona 
(av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) de l’1 d’abril al 19 de juny de 2011. 
Posteriorment viatjarà a CaixaForum Madrid, on es podrà veure a partir 
del mes de juliol. L’exposició ha estat comissariada per l’arqueòleg Felipe 
Solís, que va morir el 2009, i n’ha estat el director científic Miguel A. Báez . 



Barcelona, 31 de març de 2011. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; el director general de l’Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México, Alfonso de María; i la directora del Museo 
Nacional de Antropología, Diana Magaloni Kerpel, inauguren avui a 
CaixaForum Barcelona Teotihuacan, Ciutat dels Déus, l’exposició més 
completa que s’hagi fet mai sobre la cultura teotihuacana. 
 
Les exposicions que l’Obra Social ”la Caixa” dedica des de fa anys a les grans 
cultures del passat tenen com a missió mostrar al públic les diferents formes en 
què homes i dones de diversos llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans 
qüestions universals, com també ampliar les perspectives sobre el món a partir 
de les investigacions històriques i arqueològiques més recents.  
 
Les mostres dedicades a la ruta de les estepes, l’Afganistan, Núbia, l’Imperi 
persa o als tresors del Regne de l’Aràbia Saudita subratllen els vincles entre el 
món antic i el món actual, i presenten la cultura com un mitjà d’entesa i 
comunicació entre els pobles.  
 
No és la primera vegada que l’Obra Social ”la Caixa” s’interessa per les 
antigues cultures mexicanes, a les quals ja va dedicar l’exposició Vida i mort. 

Art funerari a l’Occident de Mèxic. Ara l’entitat presenta Teotihuacan, Ciutat 

dels Déus.  

 

Organitzada juntament amb l’Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México, l’exposició 
commemora un segle d’excavacions arqueològiques 
en aquesta ciutat prehispànica. Es tracta de la 
mostra més important que s’ha organitzat mai sobre 
Teotihuacan, i arriba a CaixaForum en el marc d’una 
itineració internacional que ja ha passat per Mèxic 
(Monterrey i Mèxic DF) i per diferents ciutats 
europees, com ara París, Zuric, Berlín i Roma. Més 
de 350.000 persones ja han pogut admirar aquestes 
peces de gran valor.  
 



«El lloc dels déus» 

 
La ciutat de Teotihuacan, a quaranta-cinc kilòmetres de Ciutat de Mèxic, és una 
de les meravelles arqueològiques del món, declarada patrimoni de la humanitat 
per la UNESCO el 1987. Els seus monuments principals —la Piràmide del Sol i 
la Piràmide de la Lluna, unides per la Calçada dels Morts, el bellíssim Palau 
dels Jaguars o el temple de Quetzalcóalt— són referents de la cultura 
universal. 
 
Teotihuacan significa en llengua nàhuatl 
‘el lloc dels déus o ‘el lloc on es fan els 
déus’. Considerada com la ciutat més 
prehispànica més gran mai construïda 
en el continent americà, va ser un centre 
cultural, polític i religiós. En aquesta 
gran metròpoli antiga es va 
desenvolupar, durant més de vuit-cents 
anys, una de les societats més 
importants del Mèxic precortesià. 
 
Com a gran metròpoli, Teotihuacan va marcar la pauta de la política, el comerç 
i la ideologia en bona part de Mesoamèrica durant el període 150 aC - 650 dC. 
La magnificència i la importància d’aquesta urbs van ser tan grans que, fins i tot 
segles després de la seva caiguda, era considerada com un lloc sagrat per 
diferents grups que van migrar cap al centre de Mèxic. Avui en dia, Teotihuacan 
continua constituint un element fonamental de la identitat mexicana, que busca 
les seves arrels en el complex entramat de creences i costums de les seves 
cultures antigues. 
 
La fi de la Ciutat dels Déus encara és un misteri. L’evidència arqueològica  
—gruixudes capes de cendra trobades als jaciments— sembla indicar que, cap 
a mitjan segle VII, tota l’àrea metropolitana fou arrasada per un gran incendi. 
 
També hi ha indicis de revoltes: les escultures van ser mutilades i els fragments 
dispersats per diferents àrees de la ciutat; les imatges de jerarques i sacerdots 
van ser destruïdes per posar fi a la presència de l’elit i als seus representants. 
Fins i tot es van arribar a construir murs davant de les escalinates de les 
piràmides per indicar la prohibició d’accés per a cerimònies i culte a les deïtats. 
 



S’han aventurat diverses explicacions per a 
la caiguda de Teotihuacan: revoltes internes 
contra el poder establert, situacions 
derivades de l’excessiu augment de població, 
bloqueig de les rutes comercials i invasions 
de pobles veïns. A tot això, cal afegir-hi el 
fatalisme del pensament indígena 
prehispànic: si la gènesi de l’Univers és obra 
dels déus, també ells determinen el final de 
la seva creació. El disc de la mort, mutilat en 
l’acció destructiva contra la ciutat, evoca de 

manera concloent el terrible final d’una grandiosa civilització. 
 
 
400 peces reunides per primer cop 

 
Teotihuacan, Ciutat dels Déus presenta més de quatre centenars de peces 
arqueològiques —reunides per primera vegada— que proporcionen una 
completa visió de la cultura teotihuacana. Les obres procedeixen dels principals 
museus pertanyents a l’Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, 
entre els quals destaquen el Museo Nacional de Antropología, la Zona 
Arqueológica de Teotihuacan i el Museo del Templo Mayor. Les obres 
d’aquestes col·leccions es complementen amb d’altres de procedents de 
col·leccions privades, com la que el pintor Diego Rivera va reunir al palau 
d’Anahuacalli. 
 
Entre les obres que integren l’exhibició, el visitant trobarà pintura mural, 
escultures de pedra, estatuetes treballades en obsidiana, bells recipients de 
ceràmica, sumptuosos ornaments de joieria prehispànica i màscares rituals  
—algunes recobertes de turquesa—, a més de figuretes d’animals mitològics 
de gran importància a Mesoamèrica, com el jaguar i la serp, elaborades amb 
diversos materials.  
 
Les peces revelen un elevat refinament 
i un esperit cosmopolita, obert a les 
principals cultures de l’Amèrica central. 
S’hi inclouen des d’objectes localitzats 
al principi del segle passat fins als més 
recents descoberts al Palau de Xalla, al 
nord de la Piràmide del Sol. Entre las 
peces emblemàtiques destaquen el 



Gran Jaguar de Xalla, una façana escultòrica (descoberta fa pocs anys) que 
conserva gran part de la policromia; i l’anomenat Disc de la Mort, figura de 
pedra que al·ludeix a la misteriosa fi d’aquesta antiga civilització. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Com era la vida a Teotihuacan? Com eren els homes i les dones que hi vivien? 
Com s’organitzava la societat? Quines creences tenien? Per què es va produir 
el seu declivi? L’exposició Teotihuacan, Ciutat dels Déus proposa algunes 
respostes a aquestes preguntes, abordant la cultura teotihuacana des de tots 
els punts de vista: l’arquitectura i l’urbanisme; la política, la guerra i l’economia; 
les creences i els rituals; la vida als palaus i als carrers de la ciutat, i les 
relacions amb les cultures del seu entorn.  
 
La mostra segueix el recorregut plantejat per l’arqueòleg Felipe Solís, comissari 
de l’exposició i una de las màximes autoritats sobre el món prehispànic, que va 
morir un mes abans de la primera inauguració a Monterrey. Els sis àmbits de la 
mostra presenten no solament obres d’art, sinó també objectes d’ús quotidià 
per oferir al visitant una immersió com més completa millor en aquesta cultura. 
 
 
La construcció de la ciutat. Una metròpoli de 22,5 km2 

 
Aquest àmbit il·lustra el desenvolupament urbanístic de la ciutat, les 
característiques constructives i els estris utilitzats per construir edificis com les 
piràmides de la Lluna i del Sol, centre cerimonial de la metròpoli.   
 
Des d’èpoques molt primerenques (fase Tzacualli o Teotihuacan I, 1-150 dC), 
Teotihuacan va començar a convertir-se en una gran metròpoli. N’era l’eix 
principal l’anomenada Calçada dels Morts, que travessava la ciutat en direcció 
nord-sud i comunicava la Piràmide de la Lluna amb la Ciutadella i el Gran 
Conjunt, espai obert identificat com el mercat de la ciutat. 
 
Els edificis més coneguts de Teotihuacan són les piràmides de la Lluna i del 
Sol, amb una estructura d’enormes parets de pedra inclinades: els talussos. I 
sobre cada talús, una plataforma o tauler. Des de Teotihuacan, el sistema de 
construcció talús-tauler es va estendre fins al sud de Mesoamèrica. 
 
A la fase Miccaotli o Teotihuacan II (150-250 dC), la ciutat va arribar a la 
màxima extensió (22,5 km2). El nucli central acollia les àrees d’activitat 



econòmica i política, una zona que compartien el mercat i la Ciutadella i en la 
qual destacava, per les dimensions colossals, el Temple de la Serp 
Emplomallada. 
 

La pintura mural va ser una de 
les arts principals de 
Teotihuacan. La quantitat de 
murals que s’han trobat a les 
excavacions, complets o 
fragmentats, fa pensar que la 
ciutat estava totalment coberta 
d’estucs pintats. 
 

 
Política, jerarquia i comerç. Sobirà o sobirans? 

 
Com es governava Teotihuacan? Hi ha un debat obert a l’entorn d’aquest tema. 
N’hi ha que postulen un sistema social i polític basat en les decisions de 
diversos governants, i d’altres suggereixen un govern unipersonal. En qualsevol 
cas, sembla que els mandataris es mantenien en l’anonimat. Sacerdots, 
comerciants, ambaixadors i militars figuren representats en la pintura mural i en 
la ceràmica, però aquestes representacions destaquen les tasques i els oficis 
que feien i no es presten atenció en l’individu en qüestió. 
 
En el món teotihuacà, la guerra i el comerç estaven estretament relacionats. 
Caravanes de mercaders, ambaixadors i guerrers recorrien centenars de 
quilòmetres per comprar i vendre materials d’ús quotidià: ceràmica, roba i pedra 
d’obsidiana. Els materials luxosos, com ara plomes de quetzal, mica i jadeïta, 
s’utilitzaven per segellar aliances estratègiques. 
 
La societat es dividia en quatre estaments: la classe dominant, amb grans 
privilegis, controlava la religió, l’educació i la justícia; els guerrers estaven 
especialitzats en el maneig de les armes i en l’art de l’estratègia; els 
comerciants i artesans eren essencials en l’activitat econòmica de la ciutat; i el 
poble menut es dedicava a l’agricultura o a les feixugues tasques de 
construcció.  
 
 



El panteó teotihuacà i el culte religiós. Sacerdots i prínceps 

 
La jerarquia religiosa va tenir un paper fonamental a la Ciutat dels Déus. A 
totes les construccions hi havia espais destinats al culte, des de patis 
domèstics fins a grans places, que podien acollir milers de persones. 
 

El panteó de deïtats era molt semblant al d’altres cultures de l’àrea 
mesoamericana. De fet, una gran part de les deïtats adorades a Teotihuacan 
van continuar sent venerades molts segles després de la decadència de la 
ciutat a diferents regions del Mèxic antic. 
 
En aquest àmbit s’il·lustren ritus, divinitats i cultes funeraris. Les dues deïtats 
principals eren Quetzalcóatl —la serp emplomallada— i Tláloc —déu de la pluja 
i la fertilitat—, representats amb els seus atributs característics en atuells, 
ceràmiques, escultures i pintures murals. Altres deïtats, com Huehuetéotl, el 
déu del foc, o Xipe Totec, «nostre senyor descarnat», acostumaven a ser 
presents dins les cases en forma d’escultures de pedra i fang. 
 
El paper dels sacerdots era tan important que durant molts anys els 
investigadors van creure que constituïen l’estrat més elevat de la societat. Avui 
dia es considera que els sacerdots estaven al servei d’una classe política molt 
més complexa. 
 
 
Els senyors. Vida de palau 

 
Les excavacions fetes al començament del segle xx van permetre identificar 
per primera vegada les habitacions d’un palau, al sud de la Piràmide de la Serp 
Emplomallada.  
 

Els palaus de Teotihuacan eren construccions multifamiliars amb habitacions 
agrupades al voltant de patis de diferents dimensions. Cada palau estava 
envoltat d’un mur perimetral que servia com a protecció i control d’accés. A dins 
hi vivien la família propietària i els seus assistents: guàrdies, artesans i 
mercaders. Les habitacions es distribuïen d’acord amb el nivell social i el grau 
de proximitat amb el cap de família. 
 
Les habitacions amb sostre estaven decorades amb pintures murals que 
al·ludien a les activitats que s’hi duien a terme. Els patis permetien l’entrada de 
la llum solar i també servien per recollir l’aigua de pluja, que, a través d’un 
sistema de conductes i canals, s’acumulava en cisternes. A les teulades es 



col·locaven merlets i coronaments arquitectònics amb decoracions 
geomètriques o d’animals per donar identitat al conjunt. 
 
 
L’art dels tallers teotihuacans. El cànon del poder 

 
Teotihuacan va esdevenir un centre artístic de primera importància. A la Ciutat 
dels Déus es duien a terme desenes d’activitats especialitzades, d’acord amb 
un simbolisme molt elaborat. L’Estat teotihuacà establia el cànon artístic per a 
cadascuna de les arts: talla en pedra, en os i en petxina, ceràmica i pintura 
mural.  
 

Les escultures de figures humanes seguien un únic patró estilístic que es 
reflectia en la manufactura i en les proporcions del cos i el rostre. Els dissenys 
de la pintura mural van anar variant lleugerament pel que fa als colors, els tons 
i les línies d’expressió. Però sempre s’hi observen les mateixes constants i un 
ús semblant dels materials, com ara la barreja de mica a la pasta de l’estuc.  
 

L’arribada d’immigrants de diferents llocs de Mesoamèrica, atrets per 
l’esplendor de Teotihuacan, va comportar la introducció de noves tècniques i 
estils. Al Barri d’Oaxaca és fàcil trobar elements característics de l’art de les 
valls centrals d’Oaxaca, com ara les urnes funeràries i la ceràmica grisa. 
 
 
Les relacions de Teotihuacan amb Mesoamèrica. Conqueridors i 
comerciants 

 
L’Estat teotihuacà va constituir l’organització política complexa més primerenca 
del Mèxic antic. Va dominar l’altiplà central i va establir xarxes comercials, 
diplomàtiques, polítiques i militars amb moltes altres regions de Mesoamèrica. 
Els estudis arqueològics permeten esbrinar la importància d’aquestes relacions. 
 

Tota l’àrea de l’altiplà central, amb l’excepció de Cholula, va seguir els patrons 
arquitectònics i rituals de Teotihuacan. A la costa atlàntica, a l’àrea de 
Matacapan, els exèrcits teotihuacans hi van establir una colònia militar. En 
canvi, amb la costa del Pacífic i l’Estat de Guerrero únicament hi va haver 
intercanvis comercials. 
 
Durant el període de més esplendor de la cultura teotihuacana (350-550 dC) es 
van establir relacions diplomàtiques amb Monte Albán, a l’actual Oaxaca. Els 
immigrants del sud van arribar a formar un barri a la Ciutat dels Déus. 
  



A Kaminaljuyú, Tikal i altres ciutats maies, grups armats procedents de 
Teotihuacan van influir en la vida política fins al punt d’imposar-hi noves 
dinasties. La influència va ser també cultural, i es pot observar en esteles, 
cambres funeràries i pintures murals de la ciutat de Petén, prop de la frontera 
amb Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Teotihuacan,  
Ciutat dels Déus 

 
De l’1 d’abril al 19 de juny de 2011 

 

 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona  
 
Horario: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 

Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 22 30 40 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 79 1296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  



 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL: TEOTIHUACAN, CIUTAT DELS DÉUS 

Dijous 31 de març, a les 19 h 
A càrrec del comissari de l’exposició 

 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES: TEOTIHUACAN, CIUTAT DELS DÉUS, TERRA 
D’HOMES 
 
Com es vivia a Teotihuacan? Què ens diuen les excavacions arqueològiques? 

Dilluns 23 de maig, a les 19.30 h 
Natàlia Moragas Segura 

 
L’arquitectura, la pintura mural i altres manifestacions artístiques a Teotihuacan 

Dilluns 30 de maig, a les 19.30 h 
Victòria Solanilla Demestre 

 
 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 
Cafè tertúlia amb les arts: dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 h 
 
 
ACTIVITATS FAMILIARS 
Espai educatiu + 5: de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Visites en família + 7: diumenges, a les 11 h 
Joc de pistes + 7: de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

Visites comentades per al públic en general 
En català: dimecres, a les 19 h 
En castellà: dissabtes, a les 18 h 
Places limitades 
Activitat gratuïta 
Es pot fer reserva prèvia al mostrador d’Informació o bé trucant al 
934 768 630 

 
Visites concertades per a grups 



Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 30 
És necessària inscripció prèvia al tel. 934 768 630 
Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora  
Preu: 15 €/grup 

 
Visites comentades per a grups de persones sordes o amb 
dificultats auditives o visuals 
Es necessària inscripció prèvia 
Grups d’un mínim de 10 persones 
Actividad gratuïta 
Visites en llenguatge de signes (LS): Cal enviar un fax al 934 768 635 o 
bé un missatge electrònic a seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es 
Visites adaptades a persones amb dificultats visuals: Cal trucar al tel. 
934 768 630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


