

























































	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	 
	Tikal o Tik’al, és un dels més grans jaciments de la civilització maya precolombina. Està al Petén , a la península del Yucatàn. Ells en deien “Yax Mutul” que vol   dir “el pou d’aigua”, doncs es un fet prodigiós, el que ja fesin reserves d’aigua, en un lloc plà i de plujes estacionals.  Però hi podien viure fins 40.000 persones.��La cultura, i hi va ser molt important, com en escriptura glífica, art, ceràmica, en arquitectura complexe, matemàtiques, en astronomia i, fins i tot.…en ecologia !!   Va durar 1,300 anys… Inici el 400 aC, i fins al 900 dC. (quasi 500 anys abans del descobriment del Continent , i seva “colonització !!). ��Eren cultes, i menys guerrers que els Mexica i, per  les guerres  van anar desapareixent, i no eren castellanes com s’ha dit.  Hernán Cortés   hi va passar aprop, però no va veure els temples ja en runes.  No ha estat bén estudiat fins a la década del 1.950,  i hi han uns 200 monuments visitables avui dia.
	Mayes :  Ciutat-estat de TIKAL  
	Número de diapositiva 6
	   Una vista aérea, de la Plaça Gran i grans temples.
	Primera foto de la Montse just al arribar a Tikal. �   �     Un             �  arbre gegantí…��          i ella  >
	Necessari preparar el dinar ja que ès deu caminar
	Els temples    ès troben coberts de terra i arbres, com el de aquesta piràmide bessona
	Un cop netes queden aixís             �                     > �Segona bessona       ��� Al peu hi ha una estela   de sacrificis �      humans.��   62  i  65  anys !!!
	La gran plaça, és el centre de Tikal, avui,  i en el passat, amb els dos temples encarats, i el palau reial a un costat. En la foto és el troç de sota:
	Montse amagada dabant del Palau Reial
	Sentada          a les restes   del palau.��Darrera , fosc   i amb andamis, el Temple Ier,      o del Gran Jaguar.��Avui crec està net.
	  Temples, i forces esteles,�                        al mòn   perdut   >
	Com repós, un moment,  la Montse ens toca el xilòfon� al jardí del Hotel de Chichicastenango…. Ejem….
	Temple IV, el més alt, 70 m. i vista des de seva porta.
	A dalt del temple IV (com gratacel de 23 pisos), i vista aèria
	Guineueta que va acostar-se a un metre…per la foto ? 
	O el indiot silvestre, de pas  molt digne !!�Era a òn era…. o sigui a casa “seva”!!!!
	Però hi ha força selva al voltant…deu n’hi dó !!!
	Des de dalt sols surten els caps dels temples !
	Els arbres del Mòn Perdut fan certa por….
	El temple 1er , en un dia especial, a la plaça gran.
	El Gran Jaguar és el temple més fotografiat
	 I simpàtics  animalons    �                 per tot arreu
	I molts jeroglífics…alguns s’entenen !!!� Aquest és el símbol de la Ciutat –Estat de Tikal
	 La vista del Gran Jaguar, en foto bonica….�                                Vol dir que això…   ja s’acaba…
	I agraïm vostra paciència, amb  una �foto del llac de Atitlan,  i un dels seus �      volcans  actius.   I part del altre.                                             �                                                      Sant s’acabó !!!!! 

