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                                       Reportatge

La creació del món 

segons la cultura maia

Abans que existís la Terra, segons els maies existien
tres Déus: 

- Tepeu, del cel.

-  Gucumatz,  de  les  tempestes,  va  ensenyar  als
homes com fer foc.

- Huracà, de l'aire tempesta i foc.

Parlant entre ells van decidir de fer aparèixer vida

terrestre.  Tepeu i Gucumatz pensaven que perquè

els Déus fossin recordats, havien  de crear a éssers

perquè els adoressin i els recordessin. Per aquesta

raó els tres Déus van començar a crear la Terra. Van

crear la llum que va il·luminar per primera vegada la

terra, després el mar va desaparèixer deixant lloc a

terres  que  podrien  ser  conreades,  on van créixer

arbres  i  flors.  Els  déus  van  sentir-se  orgullosos

d’aquesta creació, però van pensar que els arbres

no havien de quedar sense guardians ni servidors.

Llavors van situar sobre les branques dels arbres un

munt d’animals. 

Però aquests  van romandre  immòbils  fins  que els

déus els van donar ordres:

—Tu, aniràs a beure als rius.

—Tu, dormiràs a les coves

—Tu, marxaràs en quatre potes, i la teva esquena

servirà per dur càrregues. 

—Tu, viuràs als arbres i volaràs per l’aire sense por

a caure

Els animals van fer el que se’ls havia manat.

Els déus van pensar que tots els éssers vius havien

d’adaptar-se al seu entorn natural, i que no havien

de viure en el silenci; perquè el silenci és sinònim de

desolació i de mort. 

Llavors els van donar la veu. Però els animals no van

saber més que cridar, sense expressar ni una sola

paraula intel·ligent. 

Entristits, els déus van formar consell i després es

van dirigir als animals:

—Com que vosaltres no heu tingut consciència de

qui som, sereu condemnats a viure amb temor als

altres.  Us  menjareu  els  uns  als  altres  sense  cap

repugnància.  En  escoltar  això,  els  animals  van

intentar parlar però només els van sortir crits.

 

Els  animals  es  van  resignar  i  van  acceptar  la

sentència:  aviat  serien  perseguits  i  sacrificats,  les

seves  carns  cuites  i  devorades  pels  éssers  més

intel·ligents que anaven a néixer, els homes. 


