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INTRODUCCIÓ

Degut a causes alienes a la voluntat de la Missió, el seus
treballs durant l’any 2017 es van haver de limitar als realitzats
el mes de desembre pel Dr. Hassan Amer i sota la direcció del
Prof. Josep Padró. Aquests treballs van consistir en moure al-
gunes tones de terra procedents d’escombreres d’antigues ex-
cavacions, per tal de preparar el terreny per al futur treball.
Tot seguit es va presentar una sol·licitud al Comitè Permanent
del Ministeri d’Antiguitats, per tal de poder reprendre els tre-
balls d’excavació durant els mesos de febrer i març de 2018.

Les excavacions es van reprendre el 18 de febrer i es
van perllongar fins el 8 de març de 2018, dirigits també pel
Prof. Padró. Durant aquesta campanya, els treballs d’exca-
vació s’han concentrat a la Necròpolis Alta. Primerament
al sector 33, on s’ha continuat excavant l’estranya estructura
circular descoberta al final de la campanya de 2016; aquí
han treballat els arqueòlegs Hassan Amer, Maite Mascort,
Esther Pons i José Javier Martínez. Al mateix temps, s’han
realitzat tasques de consolidació de les estructures del sector
29, excavat en anteriors campanyes.

D’altra banda, l’antropòloga Bibiana Agustí ha estu-
diat les nombroses restes antropològiques procedents so-
bretot del sector 29 i conservades al magatzem de la Missió.
El restaurador Bernat Burgaya ha seguit realitzant treballs
de restauració, entre els que hem de destacar l’estudi de les
pintures parietals de la cripta del sector 24. L’arqueòleg José
Javier Martínez ha continuat fent fotografies aèries amb l’a-
jut d’un estel volant. I el topògraf Antonio López ha realit-
zat els treballs topogràfics. Assenyalem també que s’han
començat a senyalitzar algunes de les tombes monumentals
de la Necròpolis Alta.

Els inspectors del Servei d’Antiguitats han sigut els
Srs. Mohamed Ragab Ibrahim, Hanaa Ayed Mostafa i Reda
Fouzi Aiaad.

SECTOR 33

Durante esta campaña de 2018 los trabajos de excava-
ción se han centrado principalmente en el Sector 33, iniciado
en los últimos días de la campaña del año 2016 (Fig. 1).

Se trata de una estructura circular construida con la-
drillos cocidos y colocados a soga y tizón (UE 33006). Es-

Memòria provisional dels treballs realitzats durant la 
campanya de 2017-2018 a Oxirrinc (Mínia, Egipte)

Josep Padró, Bibiana Agustí, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Antonio López, José Javier Martínez, Maite
Mascort i Esther Pons

taba totalmente rellena y cubierta por arena eólica, de un
color amarillo claro y muy limpia (UE 33002). No se con-
serva completa, habiendo un importante desnivel entre el
muro de la zona este (la más alta) y el de la zona oeste (la
más baja) (Fig. 2).

Fig. 1. Final campaña 2016, comienzo campaña 2018.
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Fig. 2. Vista aérea de la estructura del sector 33 al inicio de los trabajos.
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MEDIDAS de la Estructura (Fig. 3):

Diámetros: 9,40 m (N/S) y 9,20 m (E/O).

Anchura muro: 79/82 cm. 

MEDIDAS del ladrillo: 25 cm de longitud x 12 cm de
anchura x 6 cm de altura.

Hasta el momento la pared de dicha estructura presenta
la siguiente disposición: 

- 1 hilada de ladrillos en vertical.

- 17 hiladas de ladrillos en horizontal colocados a soga
y tizón (1,31 m).

- 1 hilada de ladrillos en vertical.

- 17 hiladas de ladrillos en horizontal colocados a soga
y tizón (1,36 m).

- 1 hilada de ladrillos en vertical.

- 18 hiladas de ladrillos a soga y tizón (1,55 m).

- 1 hilada de ladrillos en vertical.

- Y, finalmente, 6 hiladas de ladrillo dispuestos a soga
y tizón (0,95 m). En este caso no podemos determinar el
número de hiladas exactas, ya que se ha llegado al nivel

freático, donde se ha podido comprobar que parte de los
ladrillos cocidos están muy degradados debido al efecto
del agua. 

Se ha alcanzado una profundidad de 5,17 m, pero con
seguridad esta estructura tenía mayor altura, pero parte de
ella se halla bajo la capa freática (Fig. 4).

Se han retirado unos 210 m3 de arena eólica del interior
de la estructura. Ha sido un trabajo laborioso teniendo en
cuenta que dicha arena se ha tenido que extraer manual-
mente a pesar de la profundidad a la que se ha llegado. 

Esta construcción circular está situada en la parte cen-
tral de la Necrópolis Alta, concretamente entre estructuras
funerarias de diferentes épocas (periodo Saíta, Greco-Ro-
mano y Cristiano-Bizantino), y muy cerca y al este de la
tumba Saíta nº 14.

La estructura circular se abre hacia el exterior en el
muro N.E. unos 4 cm, mientras que en el muro S.O. lo hace
unos 10/12 cm.

Aunque aparentemente los muros estaban rectos, un
estudio más exhaustivo confirmó que dicha estructura cir-
cular se abre hacia el exterior en el muro N.E. unos 4 cm,
mientras que en el muro S.O. lo hace unos 10/12 cm.

Durante la limpieza de esta estructura han aparecido
junto al muro exterior bloques de piedra caliza caídos (per-
tenecientes a alguna construcción cercana hoy desaparecida),
e incluso, uno de ellos presenta una decoración floral, propia
del mundo Cristiano-Bizantino, lo que confirma que estuvo
en funcionamiento por lo menos hasta este periodo (Fig. 5).

Fig. 3. Dimensiones de la estructura 33.
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Fig. 4. Durante los trabajos de excavación se llegó hasta la capa freática, lo-
calizada a 7,17 m.
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Fig. 5. Situación de los bloques reutilizados y detalle de uno de los bloques
decorados.
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Además de los trabajos llevados a cabo en el interior
de dicha estructura, también se ha ampliado la zona exterior
de ésta donde se ha comprobado que bajo una primera capa
superficial (UE 33001), aparecía directamente la capa de
arena eólica (UE 33002), con excepción, de una zona donde
había un estrato de tierra marrón oscura, gruesa, con abun-
dantes piedras pequeñas y cantos rodados (UE 33004), per-
teneciente a excavaciones anteriores (Grenfell y Hunt/
Mahmoud Hamza) (Fig. 6).

Para delimitar la anchura del muro de esta estructura
se han llevado a cabo trabajos arqueológicos justo en el ex-
terior de éste, y se ha comprobado que la tierra ya no es
arena eólica, sino de color marrón oscuro, suelta y fina (UE
33010) (Fig. 7). En dicha capa se han hallado bastantes
fragmentos de cerámica del Periodo Romano y Cristiano-
Bizantino y 12 monedas de bronce frustras.

En la imagen 6 se puede apreciar la consistencia y la
diferencia del color de la estratigrafía que cubría la cons-
trucción.

Una de las características más excepcionales ha sido
poder constatar la limpieza de la arena que cubría dicha es-
tructura. En el interior de la misma no ha aparecido ningún
fragmento de cerámica ni ningún otro tipo de resto de cul-
tura material que pudiera dar alguna luz sobre la utilidad de
la construcción.

Todo parece indicar que sería mucho mayor, más pro-
fundo y más complejo. E incluso, que estaría cubierta por
una cúpula. Esta hipótesis la planteamos después de haber
buscados paralelos similares, sobre todo teniendo en
cuenta la estructura circular construida de adobe cocido
localizada en el área de Tuna el-Gebel, a unos 115 km de
Oxirrinco.

La estructura de Tuna el-Gebel, de época romana, tiene
un doble brocal (uno externo y otro interno), una escalera
de acceso al interior entre ambos brocales, y un poco de
agua en el centro.

En el caso de Oxirrinco, es posible que también tu-
viese un doble brocal (hoy solo se tiene el interior), una
escalera de acceso (todavía sin descubrir), y un pozo de
agua en el centro, que debió de estar a una profundidad
superior a 5,17 m, pero que hoy se halla cubierto por el
nivel freático.

Otra hipótesis es que hubiese sido construido como un
gran contenedor (grano….), pero, ésta nos parece menos
acertada, ya que la construcción circular no tiene ningún re-
vestimiento protector interno. 

Además, y aunque bien es verdad que ha cambiado el
curso del Nilo y la afluencia del agua subterránea, sobre
todo a partir de la construcción de la Presa de Asuán, parece
poco probable que la capa freática estuviera mucho más
honda en época bizantina.

No podemos confirmar la funcionalidad de esta estruc-
tura, ni cuándo ni por qué dejó de tener uso, pero los traba-
jos arqueológicos todavía no han finalizado, por lo que es
posible que pronto podamos subsanar las lagunas y dudas
que tenemos con respecto a esta construcción (Fig 8).

SECTOR 29

Aunque durante esta campaña 2018 no se han llevado a
cabo trabajos arqueológicos en el Sector 29 (Fig. 9), un con-
junto religioso/funerario datado en época Cristiano-Bizantina,

Fig. 6. Corte estratigráfico del sector 33.

©
 M

IS
SI

Ó
 A

RQ
U

EO
LÒ

G
IC

A 
D

’O
XI

RR
IN

C

Fig. 7. Anchura del muro circular.
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Fig. 8. Final de excavación de la estructura circular del Sector 33.
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y compuesto por una iglesia y una serie de cámaras funerarias
construidas con ladrillos de adobe alrededor de ésta, sí se han
continuado realizando tareas de conservación y consolidación
de los muros de dichas cámaras, con el fin de impedir que
éstos se degraden y se deterioren al estar al descubierto. 

El adobe resiste bien el paso del tiempo, pero en el mo-
mento en que se deja a la intemperie se degrada con facili-
dad. No hay que olvidar que la necrópolis Alta recibe este
nombre por estar situada en un emplazamiento elevado. Du-

6

Fig. 9. Vista de los sectores 29 y 30.

Fig. 10. Detalles de la restauración de los muros de adobe.
Fig. 11. Vista general de la restauración de los muros de la construcción re-
ligiosa del Sector 29.
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rante el invierno, los vientos que desplazan arena van ero-
sionando los adobes expuestos. Además, al estar situado en
el desierto, la diferencia de temperatura entre el día y la
noche propicia la degradación de los ladrillos sin cocer.

En este caso, los trabajos se han centrado en los muros
de las estancias nº 1 y 3 halladas en la campaña del año
2015 (Fig.10 y 11).

No hay que olvidar nunca que la conservación, conso-
lidación y restauración es un trabajo necesario e imprescin-
dible en todo yacimiento arqueológico. 

Estancia nº 3
Muro sur de adobes
Estancia nº 3
Muro sur de adobes

Estancia nº 3

Estancia nº 1Estancia nº 1
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INFORME D’ANTROPOLOGIA

En la intervenció de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc
2018 la meva tasca s’ha centrat en analitzar les restes an-
tropològiques procedents de l’excavació de la Cripta n.1 del
Sector 29, l’excavació de la qual ja havia començat l’any
2016 i que està pendent de seguir en properes intervencions.
Atès que es tracta d’un espai de gran capacitat i que mereix
ésser tractat de manera sistemàtica i simultània amb un
equip format per arqueòlegs i antropòlegs, s’ha reservat la
continuïtat de l’excavació per una futura campanya, prio-
ritzant l’estudi antropològic de les restes humanes que ja
havien estat recuperades i el registre d’altres elements d’a-
companyament funerari.

Caracterització antropològica i ritual del conjunt po-
blacional 

Els resultats de la mostra actual es presenten en forma
de síntesi obeint als criteris morfològics més rellevants. 

1. La mostra antropològica de la Cripta 1 del Sector 29

Per tal de tractar de manera uniforme el conjunt de
difunts dipositats dins aquesta cripta, hem optat per anar
actualitzant els resultats a mesura que els anem processant
a partir del 2016. Seguint aquest criteri presentem les
dades quantitatives acumulades durant el procés d’estudi
de 2016 i 2018, sabent que, tanmateix, es tracta de dades
provisionals.

En aquesta etapa del procés, la mostra de població as-
cendeix a 64 individus. 

La distribució en categories d’edat i sexe s’expressa
en la següent taula:

                             masculí     femení      nd        total

perinatal 2 2

nadó (<12 m) 2 2

infans I (1-5 a) 5 5

infans II (6-11 a) 3 3

juvenis (13-17 a)                        1 1 2

adult jove (18-25 a)     1              5 6

adult (25-40 a)            4            11                        15

adult madur (40-60 a)  5           16                        21

senil (>60 a)               5             3 8

                                15            36         13           64

Taula 1. Distribució de la mostra en grups d’edat i sexe.

Gràfic 1. Distribució de la mostra en classes d’edat i sexe.

A diferència de la mostra que havíem vist l’any ante-
rior, els valors dels subadults s’han incrementat en 13 indi-
vidus i els adults en 41. L’equilibri de representació de sexes
(5F/4M) que havíem vist l’any anterior s’ha desequilibrat a
favor d’una major representativitat de les dones (31F/11M);
hem de tenir present que s’ha pogut sexar una adolescent.
Pensem que aquests canvis en la distribució demogràfica
no tenen cap significància atès que ens trobem en un estadi
inacabat de l’excavació i, per tant, de coneixement del que
pot ser la representació poblacional del conjunt. No obstant,
sí que podem fer esment d’algunes evidències: 

· la presència de totes les categories d’edat 

· la presència d’ambdós sexes en totes les categories
d’edat adulta

· la presència de diversos efectius en l’estadi senil 



Si ens fixem en els marcadors de robustesa, hi ha as-
pectes morfològics estructurals i altres que han estat adqui-
rits durant la vida i que es poden associar a l’activitat física
de cada individu. Per bé que els homes presenten normal-
ment esquelets més grans i d’estructura robusta i les dones
esquelets amb ossos més prims i menuts, hi ha una sèrie de
marcadors que transmeten informació d’ampli espectre
sobre quin tipus d’activitat diària han realitzat aquests in-
dividus. 

Per exemple, observem com les insercions de la zona
del coll i espatlla (inion, cresta temporal, cresta mastoidea
del crani, cresta costoclavicular de la clavícula) apareixen
sovint marcades en dones de complexió gràcil. Aquest in-
dicador podria correspondre a la conseqüència de càrregues
pesades i continuades sobre el cap o les espatlles. 

També les insercions dels braços i dels avantbraços
destaquen per sobre de la resta de marques musculars i ten-
dinoses en moltes de les dones. Aquestes marques podrien
reflectir un ampli nombre d’activitats físiques repetides du-
rant molt temps. Pensem en aquelles tasques quotidianes
atribuïdes tradicionalment al gènere femení com pouar
aigua, moldre gra, pastar farina, però també en les feines
del camp i l’hort, des de fangar, podar, segar, fins recol·lec-
tar, espigolar, batre o garbellar o les de tenir cura de les corts
d’animals, de munyir, de la matança i del processat dels ali-
ments a la cuina.

2. Aspectes rituals funeraris

L’anàlisi dels esquelets ens demostra que els cadàvers
van ésser inhumats després de rebre un tractament funerari
amb aplicació d’ungüents fets amb olis i resines i d’ésser
embolcallats amb diverses teles i amb fulles de palma. Tant
l’embolcall tèxtil com les tiges de palma han pogut ésser
identificats en alguns casos, sempre de manera residual, els
teixits disposats en capes de diferents gruixos i tramats sobre
la cara, el cap i la resta del cos, seguint les pautes que ja han
estat descrites en altres estudis.

El mateix tractament ha permès també la conservació
d’alguns teixits tous com són les restes cerebrals deshidra-
tades, sovint reduïdes a petits grumolls secs i foscos però,
en alguna ocasió, molt ben preservades tant a nivell volu-
mètric com morfològic. També ha facilitat la conservació de
restes capil·lars, que es conserven sovint adherides al teixit
cranial o a la mandíbula, amb coloracions vermelloses que
fan pensar en l’ús d’un tint aplicat possiblement postmortem.
De la mateixa manera, s’han preservat restes d’altres teixits
orgànics deshidratats, tals com els dèrmics i els oculars.

Objectes d’acompanyament

L’acompanyament funerari està representat majorità-
riament per elements alimentaris: fruita i elements de fauna,
alguns elements amb signes d’haver estat processats a la
cuina i altres sense processar. La presència de fragments ce-
ràmics i de vidre ens parla de contenidors per aquestes ofre-
nes alimentàries.

Entre els elements de fruita són presents: la magrana
(Punica granatum), la cirera (Prunus avium), la pruna
(Prunus domestica), el préssec (Prunus pèrsica), el pinyó
(Pinus pinea), el dàtil (Phoenix dactylifera), olives (Olea

Gran part dels esquelets d’adults i infants es caracte-
ritzen per una preservació gairebé completa de l’esquelet i
un estat de conservació molt bo. 

En general, l’esquelet de les dones té una complexió
clarament més menuda i lleugera que la dels homes, amb di-
ferències morfològiques que es deuen tant a l’edat com a una
base estructural que s’escapa de la mitjana de la mostra.

A banda de la complexió estructural dels esquelets, la
presència d’insercions musculars molt marcades és quelcom
que s’observa tant en un com a l’altre sexe, amb propor-
cions diferenciades segons ens fixem en les extremitats su-
periors o en les inferiors. En pocs casos, hi ha homes amb
insercions musculars molt poc marcades, indicant una tra-
jectòria vital de poca activitat física (per exemple, UE29239
i UE29205).

A partir del càlcul de l’estatura corporal obtenim uns
valors mitjans relativament baixos, tant per a les dones com
per als homes, amb un clar dimorfisme sexual. El rang és
de gairebé 20 cm per a les dones i de 30 cm pels homes, in-
dicant una major diversitat entre els homes que entre les
dones. El rang ens indica també que hi ha més dones molt
baixetes (tres dones de 143 cm) que homes molt baixets (un
home de 152 cm), mentre en el límit superior hi ha tres
dones que superen els 160 cm i només un home per sobre
dels 180 cm.

sexe              estatura M                 rang

femení 152,34 cm 143-162 cm

masculí 166,71 cm 152-182 cm

8

Taula 2. Mitjana de l’estatura per sexes.

Fig. 12. Vista frontal del crani de la dona UE29199.
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Fig. 13. Llavor de dàtil associada al dipòsit infantil UE29249.
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Fig. 14. Fragment mandibular de peix associat al dipòsit femení UE29246.
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Fig. 15. Restes de maluc i cua de gos subadult associades al dipòsit infantil
de UE29242.
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europea), probablement el ginebró (Juniperus communis)
i una fruita petita vermella indeterminada que podria trac-
tar-se de murta menuda (Myrtus communis) o gínjol (Zizi-
phus jujuba). Totes aquestes espècies estan documentades
en l’hàbitat nordafricà i, per tant, a tota la conca medite-
rrània.

La fauna ve representada per elements ossis de peix gat
(Ameiurus melas o Ictalurus melas) i oxirrinc (Mormyrus
niloticus), d’ovicaprí i suïd, a més d’una clova de petxina de
riu (Anodonta cygnea). Alguns d’aquests elements, tant ve-
getals com animals, ja havien estat identificats en altres di-
pòsits funeraris.

Aquest conjunt ens informa tant d’una part de la dieta
dels oxirrinquites d’aquest període com de les espècies que
habitualment formaven part dels seus horts, jardins i esta-
bles. També ens explica que les espècies fluvials devien for-
mar part de la dieta, espècies que han estat registrades en
contextos sacres com la “cena pura” dels divendres que s’es-
menta en relació al banquet funerari.

Excepcionalment, acompanya les restes d’un infant
una cuixa de gos subadult, segons assessorament del Dr. W.
Van Neer. Per be que el gos no és una espècie habitual en
els conjunts funeraris del període bizantí, en canvi sí que és
relativament freqüent en contextos prehistòrics i està emer-
gint en les recerques funeràries com un element de gran in-
terès social en moltes societats antigues. en contrast amb el
paper que tradicionalment (Kaldellis, 2007) ha jugat en les
societats clàssiques com objecte de sacrifici, el rol d’acom-
panyament funerari que podria tenir a la cripta suggereix
una funció d’espectre més ampli sobre la que caldrà estar
atents en les properes intervencions.

PRIMERS ESTUDIS DE LA SEQÜÈNCIA ESTRATI-
GRÀFICA DE LES PINTURES DEL SECTOR 24.
CAMPANYES 2013-2015

Des que es va començar a excavar la cripta del sector
24 l’any 2013, va ser necessari activar el protocol d’actua-
ció de pintures murals. Aquest protocol es basa en la pre-
sència a peu d’excavació del conservador i restaurador de
l’equip, el treball conjunt amb l’equip d’excavació i també,
en aquest cas en especial, amb l’equip d’arquitectes que ha
fet també possible aquest tasca.

L’actuació del restaurador ha consistit en la interven-
ció d’urgència de les pintures murals que anaven sortint a
mesura que es baixava el nivell de rebliment de la cripta.
Aquestes primeres intervencions tractaven de netejar míni-
mament les pintures, per a poder veure els motius o inscrip-
cions i poder-les documentar degudament, consolidar
suficientment la capa pictòrica i posteriorment engassar la
superfície pictòrica i cobertura per a la propera campanya.

A mesura que s’avançava amb l’excavació i amb el
procés de neteja, documentació i protecció de les pintures,
ens vàrem adonar que hi havia moltes capes pictòriques su-
perposades les unes a les altres, per tant s’ha anat realitzant
tota una sèrie de cales, en punts localitzats i a on es pogués



L’estat de conservació és variable, a les parts inferiors
es conserva molt millor que a les parts superiors, possible-
ment pel gruix i consistència de la capa de morter.

Els colors utilitzats són: vermell o magenta, groc o
ocre, negre i verd.

Descripció dels motius:

A la part inferior hi trobem una franja horitzontal de
color vermell. Seguidament hi trobem, marcats amb una línia
negre, uns rectangles en vertical. Dins aquets rectangles hi
trobem esferes irregulars, a vegades ovalades, en color groc.
Aquesta decoració emmarcada dins els rectangles, s’alternen,
es a dir, trobem la decoració un rectangle si i un no. Sobre
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sacrificar justificadament les capes superiors, per a entendre
aquesta superposició.

Aquestes cales s’han realitzat sempre hi quant la capa
a sacrificar estava en mal estat de conservació, llocs on no
hi havia presència de decoració o inscripcions i es tenia
constància de la presència de motius o inscripcions a la capa
immediatament inferior

Aquí presentem les dues primeres capes localitzades,
que també són les que més es poden veure a simple vista,
la resta de capes localitzades pel moment estan en procés
d’estudi, ja que són les que menys evidències ens han que-
dat i s’haurà d’esperar a poder realitzar una acció global de
tot el sector una vegada la cripta estigui coberta i protegida
de les condicions atmosfèriques i es pugui restaurar i con-
solidar la superfície total de les pintures engassades.

Estem en procés realitzar analítiques tant de morters
com de pigments i aglutinants ja que la tècnica utilitzada és
la de pintura al tremp, es a dir, pigment amb algun tipus d’a-
glutinant. També estan en estudi tant els motius com totes
les inscripcions.

Primera capa:

Aquesta capa és la més moderna i la que més es pot
apreciar a simple vista. Cobreix des del sòcol fins a una al-
tura de 2 metres 30 centímetres. Només es troba coberta o
tapada per les banquetes que són d’un moment posterior i
cobreix, per tant realitzada en un moment posterior, les llo-
ses que tapien l’accés a la cambra o volta nord.

Aquesta capa està conformada per morter bast, possi-
blement de guix amb presència vegetal i algun tipus d’àrid
fi, als llocs on hi havia llacunes profundes però és una fina
capa de guix a la resta de la superfície. 

Fig. 17. Detall de la decoració vegetal de la primera capa.

©
 M

IS
SI

Ó
 A

RQ
U

EO
LÒ

G
IC

A 
D

’O
XI

RR
IN

C

Fig. 18. Croquis de la decoració de la primera capa.
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Fig. 16. Fotografia on s’aprecien la primera i segona capa.
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aquests rectangles localitzem una franja vermella, lleugera-
ment més estreta que la franja inferior, és en aquesta franja
que neix la decoració amb motius vegetals. Aquesta decora-
ció vegetal consisteix en una fulla verda amb dos apèndix,
un a cada costat, en negre que les presenten. Alternant-ne, en
trobem unes de baixes, que neixen sobre la franja vermella i
unes altres altes, que les trobem sobre un element en vermell,
com si fos un pedestal que també neix a la franja vermella.

En aquesta capa hi trobem inscripcions de dos tipus,
unes incises localitzades bàsicament a la franja alta vermella
(1,80-1,85 m), i les altres fetes amb carbonet per sota d’a-
questa franja fins a mitja altura dels rectangles (1 metre). 

Segona capa:

És la capa que es troba immediatament per sota la pri-
mera, encara no en podem establir la relació amb els dife-
rents elements que es troben a la cripta, ja que hi ha moltes

Fig. 19. Detall de la decoració geomètrica.
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Fig. 20. Croquis de la decoració de la segona capa.
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parts cobertes. Les parts més visibles d’aquesta capa, sense
actuació prèvia, són les parts altes, per sobre el 1,80, on la
primera capa es troba més degradada. Encara no en sabem
res de les parts inferiors.

Es tracta d’una capa de guix molt fina, l’estat de con-
servació varia entre ben conservat i pràcticament ruïnós se-
gons el lloc. A més es troba, quasi en la seva totalitat coberta
per la capa 1.

Els colors utilitzats són: vermell o magenta, groc o
ocre, ataronjat, negre, verd, blau i altres colors pendents de
confirmar. Per tant aquesta capa té un ventall de colors i to-
nalitats més ampli que l’anterior. 

Descripció dels motius:

A partir del 1,8 m. d’altura hi trobem una línia en negre,
seguit per una franja vermella (que en alguns llocs conté ins-
cripcions). D’aquesta franja vermell hi penja, amb una espè-
cie d’anelles en negre, decoració de tipus vegetal. Sobre
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aquesta franja vermella hi trobem la decoració geomètrica
entre dues línies en negre (2,05 m.) Per sobre aquesta deco-
ració geomètrica hi tornem a trobar una franja vermella
(2,3m) de la qual hi surt, novament decoració de tipus vegetal
i floral. El conjunt de la decoració no sobrepassa els 2,55 m.

ELS TREBALLS TOPOGRÀFICS

Els treballs topogràfics de la campanya de 2018, com
cada any, han tingut una triple vessant.

1. Realitzar la topografia de totes les estructures loca-
litzades durant els treballs d’excavació.

Aquest any 2018 s’han centrat, quasi exclusivament,
en la construcció circular del Sector 33 (Fig. 21).

2. Incloure la topografia parcial en el plànol general
de la Necròpolis Alta, per tal d’obtenir una visió general de
les fases d’ocupació de la ciutat d’Oxirrinc.

3. Treballs de manteniment de les bases topogràfiques.
Cada any, una part important de la feina consisteix en la
comprovació i manteniment de les bases i punts topogràfics.
Algunes d’elles pateixen desperfectes a causa de les incle-
mències climatològiques, de l’acció humana o dels animals
(Fig. 22 i 23).

Fig. 21. Sector 33. Estructura circular. Treballs topogràfics.

Fig. 22. Estat en que es troben algunes Bases topogràfiques malmeses.
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Fig. 23. Base topogràfica fixada de nou.
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